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Uppföljning av Hjo kommuns prioriterade mål

Hjo´s vision är ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”. För att nå vår vision så satsar kommunen på sex utvecklingsområden: Boende, 
Besökare,  Vättern, Levande Hjo, Hållbarhet & natur och Tillsammans. Kommunfullmäktige styr mot visionen genom att ange mål för 
kommunens arbete, mål som är nyckelfaktorer för att nå visionen inom respektive utvecklingsområde. Dessa mål följs upp vid delårs-
bokslut och vid årsbokslut för att se om vårt arbete leder i rätt riktning mot vår vision.

En del av kommunfullmäktiges prioriterade mål är ettåriga men de flesta är långsiktiga – de anger ett önskat resultat i ett längre
perspektiv, ett antal år längre fram i tiden.

Hjo kommun och dess bolag har för 2018 totalt 25 prioriterade 
mål. Tre av dessa avser bolagen och tre av dem är finansiella mål i 
kommunen. Resterande 19 mål är s.k. verksamhetsmål. För 2018 
är bedömningen att 12 av de 19 verksamhetsmålen uppnåtts, 
Sex har delvis uppnåtts och ett har ej uppnåtts. Bolagens tre mål 
har samtliga uppnåtts och två av de tre finansiella har uppnåtts. 
På kommande sidor beskrivs hur vi arbetat för att nå kommun-
fullmäktiges prioriterade mål samt vilka mätbara och upplevda 
resultat som vi kan se av våra insatser. 

Ambitionen är att det till varje mål ska finnas en indikator, som 
ska ge en fingervisning och en signal om vårt arbete leder till de 
resultat vi önskar. I målredovisningen lägger vi lika stor vikt vid 
årets genomförda insatser som vid de uppmätta resultaten. Själva 
arbetet med att nå målen är i fokus, inte bara att få ett visst värde 
på indikatorn. Indikatorerna är dock viktiga för oss för att se om 
genomfört arbete ger önskat resultat utifrån ett utfall som går att 
jämföra med tidigare år.  Vår ambition är naturligtvis att samtliga 
indikatorer ska förbättras vid varje mätning. 

Många av indikatorerna kopplade till målen kommer från Statis-
tiska Centralbyråns medborgarundersökning. Under våren 2018 
gjordes medborgarundersökningen i Hjo kommun. Resultatet av 
den används för att analysera och identifiera utveckling. Glädjande 
är att vårt resultat fortsatt har förbättrats i de flesta delar jämfört 
med tidigare mätningar.  Vi ser också att vi i de flesta delar når ett 
högre resultat än andra småkommuner (med mindre än 10 000 
invånare). 

Det första målet; att Hjo ska vara en attraktiv boendekommun 
med positiv befolkningsutveckling, är ett övergripande mål och 
många av de övriga målen bidrar till att detta uppnås. En positiv 
befolkningsutveckling är det yttersta kvittot på att Hjo kommun 
är på rätt väg – att vi jobbar enligt den vision som Hjoborna 
arbetat fram och att samhället är med på den resan. Under 2018 
har befolkningen i Hjo kommun ökat med 83 personer, och vi är 
vid årets slut 9 176 invånare. Detta ger oss en bekräftelse på att 
vårt arbete lett till att fler vill bo i Hjo.

Vi är medvetna om att vissa av de uppsatta målen är orealistiska 
att nå. Det innebär dock inte att vi inte jobbar hårt för att nå dem, 
tvärtom. Fullmäktiges mål ger förvaltningen ett tydligt uppdrag att 
fokusera på. I den följande målredovisningen framgår tydligt att 
ett hårt och medvetet arbete görs utifrån de politiskt beslutade 
målen för att Hjo kommun ska vara så bra som möjligt. Detta i 
kombination med att finansiellt resultatmål och soliditetsmål för 
såväl kommunen som kommunens bolag har uppnåtts, gör att det 
är kommunstyrelsens sammantagna bedömning att Hjo kommun 
har en god ekonomisk hushållning.

Målredovisningen på de kommande sidorna beskriver hur vi 
arbetat under året i riktning mot fullmäktiges prioriterade mål, 
utvecklingsområdena och vår vision ”Tillsammans skapar vi fram-
tidens Hjo”. Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått
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Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt sjönära läge. 
Det ska vi ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att leva och enkelt 
att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunikationer och en stark 
gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt prioriterar verksamheter 
som riktar sig till barn och unga.

Utvecklingsområde 1:
Boende

1. Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med 
positiv befolkningstillväxt.

Målet är uppnått

Hjo har en positiv befolkningstillväxt, under 2018 har Hjo ökat med 83 invånare 
och vid årets slut uppgick antalet invånare till 9 176. Detta i kombination med 
att Hjoborna i årets medborgarundersökning gett Hjo kommun ett mycket gott 
betyg som en plats att leva och bo på, gör att målet får anses vara uppnått. Hjo 
är en attraktiv boendekommun med en positiv befolkningstillväxt. 

2018 var året då tidigare investeringar och genomförda arbeten började ge 
frukt: det var första sommaren som hamnen varit färdig att tas i bruk med 
nyrenoverad gästhamnsservice och 18 helt nya båtplatser. Det är också första 
säsongen som det helt färdigställda Kulturkvarteret var öppet under turist-
månaderna. Det har varit fortsatt stor efterfrågan på tomter för både bostäder 
och verksamhet vilket är mycket positivt. Under året har plan- och byggen-
heten haft stort fokus på detaljplanarbete för bostadsändamål och industri. 
Detaljplanen för Knäpplan västra som omfattar 22 villatomter vann laga kraft 
under hösten och byggnation av gator och vägar är planerad att påbörjas före 
sommaren 2019. Byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har antagit sex            
detaljplaner under 2019 och sammanlagt har planer för drygt 60 bostäder    
vunnit laga kraft. 

I takt med att fler väljer Hjo som bostadsort ökar behovet av lokaler för den 
kommunala verksamheten. Under 2018 har vi planerat för en ny skola som 
kommer att rymma 200 elever och ska stå klar till höstterminen år 2021. 

Orrelyckans förskola ska få en ny permanent avdelning och under juni månad 
inleddes byggnationen och verksamheten kan flytta in i de nya lokalerna under 

våren 2019.

SCB´s befolkningsstatistik

Befolkningsutveckling
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Hjo, ental 8 787 8 827 8 845 8 844 8 822 8 849 8 853 8 809
 Riket, tusental 8 883 8 909 8 941 8 976 9 011 9 048 9 113 9 183
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Betygsindex för bemötande och tillgänglighet

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 58 62 67
Betygsindex för småkommuner 57 60 61
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2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 49 50 54
Betygsindex för småkommuner 52 49 55
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SoS nationella brukarundersökning

2016 2017 2018
Andel nöjda brukare inom Hemtjänst (Hjo) 88 92 85
Andel nöjda brukare inom hemtjänsten (Riket) 89 89 88
Andel nöjda brukare inom SÄBO (Hjo) 88 89 88
Andel nöjda brukare inom SÄBO (Riket) 83 82 82
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2.  I Hjo ska medborgarna vara nöjda med kommunika-
tionerna (gång- och cykelvägar, biltransporter och 
tillgång till kollektivtrafik).

Målet är delvis uppnått

Medborgarundersökningen från 2018 visar att jämfört med både genomsnitts- 
svensken och invånaren i andra småkommuner är våra medborgare mindre nöjda 
med kommunikationerna. Mest nöjd är man med tillgång till gång- och cykelvägar 
samt möjligheterna att transportera sig med bil. Däremot tycker man att kollek-
tivtrafiken fungerar sämre. Mot bakgrund av dessa blandade betyg, så anser vi att 
målet bara delvis är uppnått.

Förvaltningen har under 2018 sett över den framtida utbyggnaden av GC-vägnätet.  
Vi har sökt och beviljats statlig medfinansiering för att bygga GC-väg utmed Kvar-
ngatan under 2019.  Vi har också beviljats bidrag för att tillgänglighetsanpassa sam-
manlagt sex stycken hållplatslägen för kollektivtrafiken utmed Nygatan,  
Kvarngatan och vid Guldkroksskolan. När det gäller kollektivtrafikens utveckling så 
ingår Hjo kommun i en gemensam Kollektivtrafiknämnd med Tibro och Karlsborg. 
Nämndens uppdrag är att företräda kommunerna i samverkansfrågor gällande 
kollektivtrafikens utveckling, tillsammans med Västra Götalandsregionen som är 
ekonomiskt ansvarig och Västtrafik som planerar och utför trafiken. Förvaltningen 
har under 2018 haft sina regelbundet återkommande träffar med Västtrafik för att 
diskutera linjesträckningar och hållplatser för kollektivtrafiken för att detta ska 
anpassas till kommunens planläggning av nya områden. 

3. Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och 
omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Målet är delvis uppnått

Årets brukarundersökning visar att de som bor på kommunens äldreboenden är 
mycket nöjda och trygga med den vård de får. 88% av de boende är ganska eller 
mycket nöjda med sitt äldreboende. Detta kan jämföras med 82% för hela riket. 
På alla uppmätta områden visar de som bor på äldreboende i Hjo genomgående 
högre andel positiva svar än i riket som helhet. Dock finns områden som kan 
förbättras och detta gäller särskilt frågor kring kommunikation, flexibilitet och 
möjligheten att få komma utomhus. Brukarundersökningen för Hemvården visar 
på trygga brukare med stort förtroende för personalen. De allra flesta 94% får 
även ett gott bemötande från personalen och man upplever i hög grad att perso-
nalen utför sina arbetsuppgifter väl och kommer på avtalad tid. Det sammantagna 
betyget för Hemvården ligger strax under riksgenomsnittet: 85% är sammantaget 
mycket eller ganska nöjda i Hjo jämfört med 88% i riket. Områden som visar på 
behov av förbättringar är kommunikation, flexibilitet och möjligheten att själv 
påverka tider. Det är även fortsättningsvis viktigt att arbeta med en god personal-
kontinuitet inom hemvården. Läget har förbättrats något det senaste året, men vi 
är ännu inte nöjda med resultatet. Mot bakgrund av detta anses målet vara delvis 
uppfyllt.  

Funktionsvariation har under 2018 deltagit i SKLs nationella brukarundersökning 
som i år riktades mot Personlig Assistans. 18 personer valde att svara på frågor-
na som handlar om nöjdhet, trivsel, trygghet och bemötande, så det går inte att 
med säkerhet dra några slutsatser av undersökningen.  Av de som valt att svara 
har vi ändå fått signaler om att nöjdheten ligger på en nivå som är likvärdig med 
genomsnittet eller över.  Värt att nämna är att under 2018 har dagverksamheten 
Klammern – Alla kan, fått tillgång till större lokaler. Detta har gett oss möjlighet att 
skapa en verksamhet med rum för avskildhet och skapande för de som har behov 
av detta, vilket är en klar kvalitetsförbättring för berörda. 



21

  HJO KOMMUN           ÅRSBOKSLUT 2018

FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

T
T

EL
SE

SCB´s medborgarundersökning

4. Hjo kommun ska verka för att uppfylla målen i 
bredbandsstrategi för Sverige.

Målet är uppnått

Målet i den tidigare bredbandsstrategin för Sverige var att år 2020 skulle 90 % av 
alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För något 
år sedan uppdaterades bredbandsstrategin med nya, högre målsättningar som 
innebär att:

•  År 2020 bör 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s.

• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. 
Det betyder att uppkopplingen ska vara så stabil och av sådan kvalitet att 
användaren inte upplever begränsningar i sin användning genom avbrott eller 
brist på kapacitet. 

• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Med ”hela Sverige” 
menar man att 98% av befolkningen ska då ha bredband om minst 1 Gbit/s, 
1,9% ska ha minst 100 Mbit/s (långt ut i glesbygden där 4G är bästa alternativ 
idag) och 0,1% (som bor mycket avlägset och ofta saknar tillgång till 4G) bör 
ha minst 30 Mbit/s.

I Hjo kommun hade vi redan vid utgången av 2018 uppnått 87%. Under 2018 har 
Hjo Energi installerat 336 ytterligare anslutningar och arbetet med att uppnå 
målen fortskrider enligt plan. Målet bedöms därför vara uppnått.

5. Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå 
målen och fullfölja sina gymnasiestudier.

Målet är inte uppnått

Målet handlar om att grundskoleeleverna i Hjo ska nå målen så att de ska kunna 
söka till gymnasiet, men också om att de ska ha fått en så bra grund att stå på att 
de klarar att fullfölja gymnasiet. Andelen behöriga elever till gymnasiet minskade 
tyvärr från 89,5% 2017 till 81,7% 2018. Detta är en negativ utveckling som tas på 
stort allvar och därför bedöms målet ej vara uppnått. Samtidigt har dock andelen 
elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inkl. IV-program stigit till 90,2 %. 
Vi har ett bra arbete kring våra IM-elever (introduktionsprogram) och arbetar för 
att bibehålla det. En anledning till de positiva resultaten hos eleverna skulle kunna 
vara kommunens positiva inställning till det fjärde året. 

Statistiken visar att i följande fyra ämnen försämrades resultaten jämfört med    
tidigare år: engelska, fysik, matematik och moderna språk. I vissa ämnen, exem-
pelvis engelska, har det varit svårt under en period att rekrytera behöriga lärare. 
Likaså i språkval där man inför höstterminen 2018 inte kunde erbjuda eleverna 
undervisning i årskurs 7 franska på grund av att man inte fick någon behörig till 
tjänsten. 

Andel av befolkningen i Hjo kommun som har tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s

Post- och telestyrelsen

2016 2017 2018
Andel elver som är behöriga att söka gymnasieutbildning 90,7% 89,5% 81,7%
Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4  år inkl. IV-program 73,7% 83,7% 90,2%
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För att nå högre måluppfyllnad har följande insatser prioriterats under 2018:

• För att skapa bättre förutsättningar för eleverna att lyckas har man bl.a. 
tillsatt en speciallärare i engelska HT 18. 

• Att förbereda för en organisationsförändring på högstadiet inför vårter-
minen 2019. Målet med den nya organisationen är en likvärdig skola som 
präglas av samsyn och samarbete mellan lärarna vilket ska leda till en bättre 
arbetsmiljö och ökade resultat. 

• Arbetet med att skapa trygghet och studiero inom samtliga förskolor och 
grundskolor har under 2018 påbörjats i årskurs 7-9 som planerat. Med 
stöd av skolverket har detta skett med bl.a. vuxenstyrda aktiviteter under 
rasterna.  Att lyfta kamratskapen och få en starkare ”Vi” känsla har varit en 
central del i arbetet. 

• Skolnärvaroteamet som bildades för att arbeta med elever med hemmasit-
tarproblematik har varit lyckosamt. Vi ser en ökad närvaro hos flera elever. 
Den 50%-iga lärartjänst som tillsatts via bidrag från folkhälsorådet, har varit 
viktig för kvaliteten i arbetet. Elevhälsan har riktat in sig på att jobba före-

byggande och hälsofrämjande istället för att bara jobba åtgärdande. 

6. Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo 
kommun.

Målet är uppnått

Enligt 2018 års siffror från Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) får så stor an-
del som 96% av barnen plats på förskola inom den kommunala platsgarantin på 
3 månader. De som inte får plats i tid enligt garantin har önskat placering under 
de perioder när vi ur ett barnperspektiv inte skolar in några barn. Till exempel så 
skolas inga nya barn in i verksamheten under juni och juli då större delen av den 
ordinarie personalen är lediga och verksamheterna kan vara sammanslagna på 
en enhet. Utifrån detta bedömer vi att målet ”det ska vara enkelt att få plats på 
förskola i Hjo kommun” är uppnått.

Arbetet med att permanenta en avdelning på Orrelyckan kom igång under våren 

2018 och beräknas vara färdigt under våren 2019.

KKiK, Kommunens kvalitet i korthet

2016 2017 2018
Andel barn som har fått plats enligt platsgarantin 99% 91% 96%
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7. I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritids- 
hem känna sig trygga.

Målet är delvis uppnått

Vi genomför årligen en enkät för att undersöka hur tryggheten upplevs. Svars-
frekvensen har 2018 varit så låg att resultatet har varit svårt att jämföra med 
tidigare år.  Vi kan dock konstatera att vi har en mycket hög nivå av trygghet 
och vår ambition är att ligga kvar på den höga nivå vi ligger på idag. Samtidigt är 
det yttersta målet att varje barn ska känna sig trygg i vår verksamhet och målet 
bedöms därför vara delvis uppnått. 

Arbetet med att skapa trygghet och studiero inom samtliga förskolor och       
grundskolor har under 2018 utvidgats till årskurs 7-9 som planerat. Med stöd 
av skolverket har detta skett med bl.a. vuxenstyrda aktiviteter under rasterna 
via rastpedagoger. Man har sökt nya pengar för 2019 för att utöka arbetet så att 
samtliga skolor ska ha möjlighet att ha så kallade rastpedagoger.  Att lyfta kam-
ratskapen och få en starkare ”Vi” känsla har varit en central del i arbetet.

Arbetet med “Trygghet och studiero” har varit ett prioriterat utvecklingsområde. 
Vi har även startat ett nytt projekt med stöd från Skolverket kring rastaktiviteter. 
Detta projekt syftar till att vara ett främjande och förebyggande arbete för att 
våra elever ska känna trygghet i skolan. Utifrån genomförda insatser så bedömer 
vi att tryggheten har ökat i våra verksamheter under 2018.

8. Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i 
Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020.

Målet är uppnått

SKLs Öppna Jämförelser inom Folkhälsa visar att i Hjo så svarar 73% att deras 
självskattade hälsa är bra eller mycket bra. Detta är ett gott resultat jämfört 
med alla kommuner (70% svarar bra eller mycket bra), men det är inte en uppåt-
gående trend sedan den senaste mätningen. På de allra flesta hälsoområden som 
ingår i mätningen så ligger Hjo kommun antingen på samma nivå som genomsnit-
tet eller över. Utifrån detta resultat och det aktiva folkhälsoarbete som sker i 
kommunen så anser vi målet vara uppnått. Hjo kommun arbetar aktivt med att 
förbättra hälsan utifrån prioriterade kommunala behovsområden, samtidigt som 
vi deltar aktivt i övergripande Skaraborgssatsningar på folkhälsoområdet.  

Under 2018 har folkhälsoarbetet inriktats på ett antal prioriterade områden för 
att förbättra hälsan i Hjo kommun. Dessa fokusområden är skolutveckling, sys-
selsättning och psykisk hälsa. 

• Skolutveckling: Folkhälsoarbetet under 2018 har fokuserat på språk- och 
litteraturarbetet i förskolorna och skolnärvaroteamet. Under 2018 har vi 
projektanställt en elevcoach som arbetar med de elever på högstadiet som 
har högst frånvaro.

• Sysselsättning: Folkhälsorådet har finansierat ett projekt där film använts 
för att visa ungdomars färdigheter för arbetsgivare. Samtliga fem ungdomar 
i projektet erbjöds anställningar av olika arbetsgivare. 

• Psykisk hälsa och äldres välbefinnande: 2017 gjordes en kartläggning 
av välbefinnandet bland seniorer 80+ i Hjo kommun. Den visade att äldre 
efterfrågar mer musik- och kultur i sin vardag. En kör har startats på Rödin-
gen i samarbete med Kulturskolan och Frivilligsamordnaren. Syftet är att 
utveckla verksamhet som motverkar ofrivillig ensamhet och som bidrar till 
kulturell underhållning på kommunens äldreboenden.

Genom att fokusera på tidiga insatser 
och på konkreta satsningar vad gäller 

sysselsättning och äldres välbefinnande ser 
vi att vi på bästa sätt kan bidra till arbetet 

med Bäst Hälsa 2020. 

SKLs öppna jämförelser 2014 2015-2017 2018
Självskattat allmänt hälsotillstånd 74% 73%
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9. I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat.

Målet är delvis uppnått

Svenskt Näringslivs kommunranking 2018 visar att Hjo kommun har sjunkit 26 
platser. Den negativa trenden på rankingen gör att vi inte kan anse målet vara helt 
uppfyllt, även om vi kan se att näringslivsklimatet över tid har genomgått en positiv 
trend. Resultaten varierar från år till år, men generellt kan sägas att Hjo kommun har 
klättrat från mycket låga placeringar på rankingen till den nivå där vi befinner oss 
idag. Det som drar ned vårt resultat mest är bl a skolans, allmänhetens och medias 
attityder till företagande där Hjo hamnar bland de sämst placerade i landet. När-
ingslivets betygsättning av vägnät, tåg och flyg är också lågt, något som är svårt för 
Hjo kommun att påverka.  Arbetet har fokuserats på att påverka det som vi kan i så 
stor utsträckning som möjligt. Över tid ser vi också en positiv utveckling på flera av 
de områden som vi har störst möjlighet att påverka: servicen till företagen, IT-nätet, 
tillämpning av lagar, konkurrens från kommunen och tjänstemännens inställning. 

2018 har varit ett framgångsrikt år vad gäller genomförandet av viktiga åtgärder: 
Satsningen på Förenkla Helt Enkelt, våra mycket välbesökta tema- och branschin-
riktade möten och en gemensam satsning på marknadsföring är viktiga steg på 
vägen. Efter genomförd Förenkla Helt Enkelt-utbildning 2017 så gick vi i våras ut 
med en enkät till Hjos företag med presentation av våra förenklingsåtgärder, samt 
bad om förslag och synpunkter. Då framkom det att näringslivet önskar tema- och 
branschinriktade möten, att de har rekryteringsbehov samt att de ställde sig mycket 
positiva till gemensam marknadsföring av näringsliv och kommun. Vi har hittills pro-
ducerat 20 informationsfilmer i ett samarrangemang mellan Wettern Kommunika-
tionsbyrå, tillverkande industri och Hjo kommun. Filmerna ligger på YouTube under 
Hjo Näringsliv med syfte att skapa lokal kännedom, bygga stolthet och marknads-
föra företag och Hjo kommun nationellt. Hjo skola har nu alla möjligheter att med 
filmernas hjälp informera eleverna om industriföretag och framtida arbetsgivare. 
För att skapa driv och engagemang gällande entreprenörskap för unga så har vi haft 
stormöten där vi bjudit in både rektorer, högre tjänstemän och politiker tillsammans 
med Ung Företagsamhet, Ung Drive (entreprenörskap under sommarlovet) samt 
Hjo Nyföretagarcentrum. Hjo Näringslivsenhet har samlat Arbetsförmedlingen, 
Lernia och sju av kommunens industriföretag för att kartlägga kompetensbehov 
inom svets och CNC. Speeddatingmässa arrangerades därefter på Park dit 50 ar-
betssökande bjöds in för att möta företagen med dessa behov.

Vi har även varit behjälpliga vid nyetableringar exempelvis Guldkanten, SignD, La 
Belle Epoques Sommarutställning och Damas Minilivs samt varit extra engagerade 
och behjälpliga bland annat i Hälsoveckan, British Motor Meet och Stockholm Street 

Festival.  

I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi satsar 
medvetet på goda möten mellan människor, gott samarbete i näringslivet och god sam-
verkan mellan Hjo och andra kommuner. Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och 
välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.

Utvecklingsområde 2:
Tillsammans
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10. I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva 
att det är enkelt att kontakta kommunen.

Målet är uppnått

2018 års medborgarundersökning visar att Hjoborna tycker att man både får ett 
gott bemötande och att det är enkelt att kontakta Hjo kommun. Målet är att Hjo 
ska ligga högre än genomsnittet och med tanke på att vi de senaste åren arbetat 
utifrån vår vision och värdegrund med hälsofrämjande ledarskap i hela organisa-
tionen så är det skönt att se att detta har gett avtryck i våra verksamheter. Det 
senaste året har vi satsat särskilt på Förenkla helt enkelt gentemot näringslivet 
som syftar till att näringsidkarna i Hjo ska uppfatta det som enkelt och välkom-
nande att ha att göra med Hjo kommun. Våra bygglovhandläggare gör i ännu 
större utsträckning hembesök för att förenkla för de som söker bygglov. 

Det senaste året har det legat stort fokus på att utveckla vår hemsida i ny    
modern design för att medborgaren ska tycka att det är enkelt att kontakta 

kommunen och få information om olika verksamheter.

11. I Hjo ska man kunna vara med och påverka 
kommunen.

Målet är uppnått

2018 års medborgarundersökning visar att Hjoborna är mycket nöjda med sina 
möjligheter att påverka. I frågor som rör medborgarnas inflytande på kommu-
nala beslut och verksamheter får Hjo kommun ett mycket gott betyg. Kontakt-     
möjligheterna, informationen, förtroendet för politikerna och möjligheten att 
vara med och påverka får alla betyg långt över genomsnittet. Förhoppningsvis 
är detta ett kvitto på att det arbete som gjorts de senaste åren med fokus på 
delaktighet och Tillsammans har gett resultat. 

Förvaltningen har i åtanke vid alla större utredningar och uppdrag att Hjoborna 
ska ha möjlighet till delaktighet i så stor utsträckning som möjligt.  Alla verk-
samheter ska arbeta med medborgardialog som verktyg i samband med större 
projekt eller förändringar som har stor påverkan på samhället. I samband med 
utredningen av ny skola så har t.ex. alla föräldrar och boende i området nära 
Hammarnskolan haft möjlighet att komma på öppna dialogmöten där utred-
ningens innehåll har diskuterats och Hjoborna har haft möjlighet att inkomma 
med sina synpunkter och tankar inför det kommande arbetet. På motsvarande 
sätt har man de senaste åren arbetat med medborgardialog i samband med t.ex. 
renovering av hamnområdet. 

Löpande arbetar förvaltningen med att ha en dialog med Hjoborna med hjälp av 
t.ex. Synpunkten och öppna Demokraticaféer i samband med kommunfullmäk-
tigesammanträdena. 

Rådet för funktionshinderfrågor har under våren kommit fram till att man 
från och med i år vill prova en ny arbetsform för att personer med funktions- 
nedsättning ska få större möjligheter till delaktighet och påverkansmöjligheter. 
Istället för rådsmöten ska vi erbjuda öppna träffar där personer med funktions- 
nedsättning, deras anhöriga, verksamheten och politiska företrädare ska kunna 

träffas under enklare former och utbyta tankar och idéer.
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12.    Hjo ska arbeta för att förebygga                     
   främlingsfientlighet.

Målet är uppnått

 I Hjo kommun arbetar vi på bred front med bl a integrationsträffar, språkcaféer 
och ett projekt som ska förebygga vardagsrasism. Projekt ”språkvän” har utvecklats 
på ett mycket positivt sätt och över 70 personer har anmält sitt intresse till pro-
jektet, såväl svenskar som nyanlända. Projektledaren har erbjudit flera aktiviteter 
under sommaren, i stadsparken och i hamnen, som varit välbesökta. I september 
uppträdde komikern Marika Karlsson på Stora Park och roade såväl språkvänner 
som övriga Hjobor. 

Arbetet pågår ständigt och detta är ett mål som man aldrig blir helt färdig med. Vi 
ska fortsätta att inkludera våra nyanlända och erbjuda ett inkluderande samhälle 
där man känner att man både kan bidra till samhället och ta emot de möjligheter 
samhället erbjuder. Projektet mot vardagsrasism tillsammans med andra aktiviteter, 
såsom integrationsträffar, kommer att bidra till fortsatt hög måluppfyllelse.
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13. I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet.

Målet är uppnått

Medborgarundersökningen är en klar signal om att Hjoborna är nöjda med fritids- 
utbudet. Möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen (sport, kultur, friluftsliv, 
föreningsliv) får ett högre betyg än vid 2016 års mätning och även ett högre betyg 
än i både riket och andra småkommuner. Särskilt nöjda är man med tillgången till 
parker, grönområden och natur. Den positiva utvecklingen i kombination med ge-
nomförda aktiviteter gör att vi anser målet vara uppfyllt.

Ett stort antal riktade aktiviteter har erbjudits barn och unga i Kulturkvarteret un-
der året. Bland dessa aktiviteter kan nämnas fototema, släktforskning, författarbesök, 
guidningar av utställningar m.m. En viktig del av fritidsutbudet är kulturutbudet och 
detta skriver vi mer om under mål 14.

Även i år har vi erbjudit gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 
6-15 år. Totalt hade vi möjlighet att genom 10 arrangörer erbjuda 66 stycken gratis 
aktivitetstillfällen finansierat genom statligt bidrag. Programmet skickades ut till alla 
barn och unga i målgruppen.

Det är viktigt att våra idrotts- och fritidsanläggningar håller bra kvalité och under 
våren har Guldkroksbadets bassänger fått ny cirkulationsanläggning och B-hallen på 
Guldkroksområdet har fått ny matta. Beachplan för handboll, fotboll och volleyboll 
stod färdig under våren och har emottagits väl av både föreningar och privat- 
personer. Hjoborna ger också idrotts- och motionsanläggningar ett högre betyg nu 
än 2016 och vi håller oss väl i konkurrensen med andra småkommuner.

På grund av omorganisation inom Kultur och Fritid har vi inte arbetat med att ut-
veckla Högalidenområdet som planerat under 2018. Det är dock viktigt att ta tag i 
denna fråga för att göra området så attraktivt som möjligt och locka besökare. Om-
tag kommer att göras under 2019. 

Arbete har pågått med flera aktörer, bland annat Tidaholms kommun, Turistrådet, 
Västarvet, Pilgrimsföreningen m.fl. för att säkra upp skötsel m.m. av våra vandrings- 
leder. 

Två webapplikationer (appar) för leder har lanserats via Leaderprojektet Outdoor 
Hökensås: www.trackandtrailshjo.se samt www.outdoorhokensas.se.

Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de funk-
tioner som gör en plats till en egen stad. Ett levande centrum. Och ett brett utbud 
av idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor 
mötas, växa, vara kreativa och inspireras av andras kreativitet.

Utvecklingsområde 3:
Levande Hjo

Fritidsutbudet

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 56 59 64
Betygsindex för småkommuner 55 55 57
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14.   I Hjo ska invånarna vara nöjda med kultur-         
  utbudet.

Målet är uppnått

Den senaste medborgarundersökningen ger ett mycket gott betyg åt Hjo 
kommuns kulturverksamhet. Hjoborna är nöjda med kulturutbudet och bib-
lioteket. Utställnings- och konstverksamheten får ett väldigt högt betyg, liksom 
teaterföreställningar och konserter. Detta goda resultat i kombination med de 
aktiviteter som genomförts gör att vi bedömer målet vara uppnått.

I slutet av maj månad beslutade Länsstyrelsen i Västra Götaland om att bygg-
nadsminnesförklara Hjo stadspark och dess byggnader. Invigningen, som gick av 
stapeln den 8 september, var både välbesökt och lyckad.

Vi har arbetat med att utveckla och arrangera kulturevenemang utomhus, 
ex. vid återkommande evenemang såsom Alla hjärtans dag och Nationaldags-
firande. Även i år har vi varit med och genomfört Earth Hour och Hjo  
Konstrunda tillsammans med olika föreningar och privata aktörer. Nytt för i 
år är projektet “Vart tog våra skulpturer vägen” som är ett samarrangemang 
mellan alla Skaraborgskommuner. Projektet har mynnat ut i att Hjo kommun 
fick låna skulpturen ”Premiär” som placerades vid strandpromenaden, en ny-  
tryckt skrift om Skaraborgs offentliga utomhuskonst, en samlad webbsida samt 
en workshop i konst kopplad till Vattenbäraren på turné. 

I år har utomhusutställningarna Vättern- Sweet water life samt BELOW visats i 
samskoleparken, där utställningen om Vättern är nyproducerad av Hjo kommun 
och projektledd av Per Olsson samt bekostad genom en ansökan till Leader 
Vättern. I juli hade vi besök av Stockholm Street Festival on tour med interna-
tionella gatuartister som framträdde på torget.

Vi arbetar för ett aktivt kulturkvarter genom att utveckla utställningsverksam-
heten med pedagogiska föreläsningar och workshops för ungdomar. I år har vi 
kopplat en workshop (Kompisen i hissen) och en föreläsning (Våra oköttsliga 
lustar) till utställningsverksamheten. Båda har haft ungdomar som målgrupp. 
Utställningarna om Vättern och våra världshav i samskoleparken har haft flera 
skolklasser på besök. I år har vi dragit i gång skolbio och alla grundskoleklasser 
har blivit erbjuda ett biobesök på PARK.

Ett projekt är påbörjat för att utveckla och integrera kultur i vården i samar-
bete med omvårdnadschefer och personal.

Kommunsamarbetet i Bibliotek Mellansjö tog fart ordentligt då samtliga bib-
liotek anslöts under mars 2018. Med gemensam katalog för sökning av medier i 
alla åtta kommuner skapades förutsättningar för samarbete på fler områden av 
bibliotekens verksamheter. Den gemensamma bilden är att låntagarna fått ett 
kraftigt utökat och bättre utbud av litteratur och information sedan Bibliotek 

Mellansjö startade.

Kulturverksamhet inkl biblioteksverksamhet

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 58 63 66
Betygsindex för småkommuner 59 59 59
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15. Hjo ska vara en levande kommun med en positiv 
handelsutveckling.

Målet är delvis uppnått

Handelsindex för år 2017 presenterades i september 2018. Denna visar att det 
är en fortsatt mycket positiv utveckling för sällanköpsvaruhandeln i Hjo med en 
omsättningsökning på hela 9% även i år. Jämförbart med övriga kommuner ser 
det mycket bra ut. Dagligvaruhandeln, som visade en minskning förra året, har 
även återhämtat sig och ökat med 1%. Indexet för dagligvaruhandeln ligger sam-
mantaget kvar på samma nivå som förra året, men försäljningsindex i sällanköps-
varuhandeln har ökat från 40 till 44. Det totala indexet för handeln i Hjo hamnar 
därmed på 59, en ökning från 57. Medborgarundersökningen tar också tempen 
på hur invånarna upplever det kommersiella utbudet och Hjo håller sig på samma 
nivå som andra småkommuner, men får idag ett högre betyg än för två år sedan 
vilket är positivt.

Det finns dock fortsatt stora utmaningar för att skapa ett levande centrum i Hjo, 
där alla Hjobor, kommunen och näringarna behöver hjälpas åt på olika sätt. Det 
som vi fortsatt behöver jobba vidare med är öppettider och flexibilitet för att 
möta Hjobornas och besökarnas förväntningar på tillgänglighet. Utifrån att vi inte 
gått i mål med dessa satsningar ännu bedöms målet vara delvis uppnått.

Utifrån verksamhetsplanen för 2018 har det fokuserats på följande åtgärder för 
centrum- och handelsutvecklingen:

• Regelbundna träffar med medlemmarna i Hjo handel.

• Behjälplighet vid affärs- och kulturevenemang.

• Aktivt stöd vid nyetableringar, ex Made for Hjo, Guldkroken Café, Damas 

minilivs m.m.

Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling

Handeln i Sverige 2015 2016 2017
Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln 38 40 44
Försäljningsindex i dagligvaruhandeln 74 73 73
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16. I Hjo ska det vara enkelt att leva miljövänligt.

Målet är uppnått

Målet är långsiktigt och fler åtgärder återstår men vår bedömning är att det finns 
goda förutsättningar att leva miljövänligt i Hjo. Medborgarundersökningen som 
genomfördes 2018 visar också att våra invånare är mycket nöjda med kommun-
ens insatser för att man ska kunna leva miljövänligt. Mycket handlar om att skapa 
en infrastruktur som gör det möjligt att leva miljövänligt: att det finns återvin-
ningscentral med grönt kort är en bidragande faktor, att vi sorterar matavfall är 
en annan, att skötseln och utbyggnaden av gång- och cykelvägar fungerar är en 
tredje. Förutom att skapa förutsättningar så arbetar den kommunala organisa-
tionen också med värderingar och attityder som stimulerar till miljövänliga val i 
vardagen.

Under våren 2018 har föreläsningsserien Hållbara Hjo fortsatt på Kulturkvarter-
et för att inspirera Hjoborna till hållbara val i vardagen. Miljöstrategen har varit 
sammankallande i arbetet med Earth Hour som genomfördes på ett mycket 
lyckat sätt i slutet på mars.

En hållbarhetsberedning har arbetat under hela våren 2018 med att ta fram ett 
förslag till hållbarhetsstrategi. I den utkristalliseras vilka områden vi ska satsa 
särskilt på i det fortsatta hållbarhetsarbetet. 

Hjo kommun deltar aktivt i projektet Hållbara Skaraborg som leds av Skaraborgs 
kommunalförbund. Projektet innebär strategisk samverkan för omställning till en 
hållbar framtid och en biobaserad ekonomi. 

Miljöstrategen, sedan många år, avslutade sin tjänst i juni och en ny tjänst som 
hållbarhets- och kvalitetsstrateg inrättades på kansliet. Innehållet i tjänsten är 
därmed inte längre renodlat på miljöområdet utan spänner numera över ett 
vidare område. Just nu utformas den nya tjänsten utifrån de nya förutsättningarna 
för att på bästa sätt stötta verksamheterna och Hjoborna till hållbara val. 

I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra gemensamma 
naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, 
miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår 
styrka.

Utvecklingsområde 4:
Hållbarhet & natur

Miljöarbete

2014 2016 2018
Betygsindex för Hjo 51 59 60
Betygsindex för småkommuner 51 51 53
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17. Hjo kommun ska vara fossiloberoende år 2030.

Målet är delvis uppnått

Hjo kommun har skrivit på Klimat 2030-Västra Götaland ställer om, och vi har 
antagit utmaningen att vara fossiloberoende senast år 2030. På vissa områden 
har vi kommit väldigt långt: utsläppen från uppvärmning visar på en tydlig nedåt-
gång som ett resultat av utbyggnaden av fjärrvärmen i Hjo kommun. Så gott som 
samtliga våra fastigheter värms upp med grön el eller fjärrvärme endast två fas-
tigheter har fortfarande reservuppvärmning via olja. Det område där vi har stora 
utmaningar är inom transporter. Detta är något som Hållbarhetsberedningen 
tagit fasta på i sitt arbete under våren 2018 då man valt ut Hållbara transporter 
som ett av sex fokusområden.

Hjo kommuns fordonsparks beroende av fossila bränslen är fortfarande stort. 
Mellan 2009 och 2017 sänkte vi CO2 utsläppen med 30 ton – från 166 till 136 
ton - vilket är mycket positivt. Mellan 2016-17 har dock utsläppen ökat med 
10 ton. Under våren 2018 gjorde vi en kartläggning av kommunens fordon. En-
ergideklarationen gav oss ett nuläge avseende kostnader och miljöpåverkan för 
våra bilar och förslag på hur vi kan sänka både kostnader och miljöpåverkan för 
kommunens bilar. Ett sätt att bli fri från fossila bränslen är att övergå till elbilar. 
I takt med att leasingavtalen löper ut tar vi ställning till om det är möjligt att 
ersätta bilen med en elbil. Under 2018 har vi ansökt om och beviljats medel från 
Klimatklivet för att sätta upp laddstolpar för 20 st elbilar vid Vallgården. Detta 
kommer att få stor positiv effekt på kommunens klimatpåverkan. En förutsättning 
att nå målet - ett fossiloberoende Hjo år 2030 - är dock att det kommer finnas 
tillgång till förnybara drivmedel också. Vi kan inte ersätta alla bilar med elbilar.

Statistiken vad gäller utsläpp av växthusgaser har stor eftersläpning i databaserna. 
Siffror för 2017 kommer först i september 2019.

RUS (Regional utveckling i miljömålssystemet) samt nationella emissionsdatabasen

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (exklusive industrin)
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv (inklusive industrin)
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18. Hjo ska få fler besökare.

Målet är uppnått

Hjo har en positiv utveckling när det gäller sin besöksnäring. På de flesta ställen 
där man kan mäta antalet besökare märker vi att antalet besökare blir fler för 
varje år. Turismverksamheten arbetar vidare med ett antal prioriterade områden 
för att få en god måluppfyllelse: 

Inom marknadsföring har turismverksamheten lanserat den engelska sajten samt 
vidareutvecklat den svenska. Vidare har verksamheten strategiskt arbetat vidare 
med marknadsföring via sociala plattformar (Facebook och Instagram) samt 
pushat för att Hjos aktörer är mer synliga på Google och TripAdvisor. Ytterligare 
en film (nr 8) i serien ”En känsla av Hjo” är producerad och klar och avslutar 
därmed filmserien som nu finns att hitta på webben. Turistbroschyr och besöks- 
karta har tryckts och distribuerats. Därtill har kartblock över den prisbelönta 
trästaden uppdaterats. Verksamheten medverkade även vid Swedish Workshop 
i Umeå via nätverket Tre Trästäder vilket har bidragit till kontakt med utländska 
researrangörer. 

Vad gäller det prioriterade områdets utbud har verksamheten under året   
lanserat webbappen www.trackandtrailshjo.se samt ytterligare en webbapp, 
www.outdoorhokensas.se via Leaderprojektet Outdoor Hökensås. En ny Leader-
ansökan med fokus på matkultur tillsammans med Tidaholm, Habo och Mullsjö 
är under planering och ytterligare en Leaderansökan med fokus på arkitektur 
och design har redan lämnats in. Denna ansökan fick tyvärr avslag och vi planerar 
därför att genomföra delar av innehållet i projektet med egna medel med start 
under 2019. Leaderprojektet Outdoor Hökensås tillsammans med Tidaholm, 
Habo och Mullsjö avslutades december 2018.  Vad gäller guideverksamheten har 
turismen tagit fram ytterligare en tematisk vandring med fokus på Hjo Stadspark 
och Vattenkuranstaltens historia, och en utbildning i retorik för guider genom-
fördes under hösten. Översättningar av material har genomförts; bland annat har 
en guidad tur genom trästaden översatts till engelska – en tur som besökaren 
kan genomföra på egen hand. 

Inom området utbildning har verksamheten genomfört den årliga besöks- 
näringskvällen under hösten 2018. 

Den marknadsundersökning som inleddes 2017 har verksamheten jobbat vidare 
med och i dagsläget har man intervjuat ytterligare ca 250 besökare; i syfte att 
undersöka hur målgruppen beter sig på plats i Hjo (vad saknar man, vad gör man, 
hur länge stannar man, hur reser man, hur söker man information etc).  

Hjo har en stark attraktionskraft. I framtidens Hjo tar vi vara på vår potential och 
är ett välbesökt resmål. Besöksnäringen är till nytta för alla Hjobor eftersom den     
skapar arbeten och en levande stad och landsbygd. Ett gott bemötande och en      
välkomnande atmosfär får gäster att längta tillbaka hit.

Utvecklingsområde 5:
Besökare

*Tidigare har Hjo köpt in statistik från Resurs (TEM-undersökning) 
och senare HUI och använt denna statistik som indikator. Dessa 
båda företag använder olika metoder för att mäta turismens 
omsättning vilket resulterat i att statistiken genom åren skiljt sig 
mycket åt.. Besöksnäringen i Sverige har signalerat att det krävs 
en nationell standard för att mäta turismens omsättning så att 
kommuner och regioner har ett jämförbart underlag att utgå ifrån. 
I dagsläget saknas ett formellt uppdrag att arbeta fram en sådan 
nationell standard. Fram tills att en sådan nationell mätmetod 
är framtagen använder flertalet kommuner inkvarteringsstatis-
tiken som indikator. Denna statistik tillhandahålls av Turistrådet 
Västsverige samt kompletteras med statistik från SCB – den senare 
inkluderar även camping.  

Turismens totala omsättning i mnkr/år

2015 2016 2017 2018
Turismens totala omsättning i mnkr/år 259
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I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det för 
att berika livet för alla Hjobor och för att locka fler boende och besökare.

Utvecklingsområde 6:
Vättern

19.Hjo kommun ska arbeta för att skydda Vättern
mot föroreningar.

Målet är uppnått

Under 2018 har vi tillsammans med MÖS genomfört undersökning vid före 
detta Hjo Mekaniska som gränsar till Hjoån för att hitta föroreningar som på 
sikt kan läcka ut i Vättern. 

Även på friluftsområdet Sanna har en miljöteknisk undersökning påbörjats 
då föroreningar påträffats i området. Detta beror på att det tidigare funnits 
en kommunal deponi för hushålls- och industriavfall samt en eldningsgrop på     
området, vilka läckt ut farliga ämnen i mark och lakvatten. Den miljötekniska 
undersökningen är ännu inte helt färdigställd. Det fortsatta arbetet syftar till att 
ta fram en plan för hur spridningen av föroreningarna ska förhindras.

Under våren 2018 yttrade sig Hjo kommun till Länsstyrelsen över Försvars-
maktens ansökan om utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats. Hjo kommun 
anser att den utökade verksamheten kan få negativa konsekvenser på Vättern 
både som rekreationsmål och som dricksvattentäkt.

I övrigt har mycket fokus under 2018 legat på att ta fram en vatten- och av-
loppsplan (VA-plan) för Hjo. VA-planen kommer att utgöra en viktig del i vårt 
fortsatta arbete med att skydda Vättern. Det pågår kontinuerligt arbete som 
bidrar till att målet ska nås och resultaten av de mätningar som görs i avlopps-
reningsverket visar att renoveringen av avloppsreningsverket gett goda resultat. 
Vi har samtidigt konstaterat i VA-plansarbetet att mycket arbete återstår. Det 
kommer krävas kontinuerliga investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. 
En strategisk och långsiktig VA-planering som omfattar både dricksvatten, spill-
vatten och dagvatten blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och 
prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som vi står 
inför. 

VA-verksamheten följer utvecklingen av olika tekniker för att ta hand om läke-
medelsrester i avloppsvatten men i nuläget finns ingen beprövad teknik som är 
möjlig att installera i vårt avloppsreningsverk. 




