
0 

 

 

SAMMANSTÄLLNING AV INSPEL GENOM 

MEDBORGARDIALOGER 

Till Hjo kommuns reviderade vision 

 
  

2022-05-31 

Bild: Jesper Anhede 



 

1 

 

Bakgrund 

2020-01-13 fick förvaltningen i uppdrag av Kommunfullmäktige att revidera Hjo kommuns vision, 

utvecklingsområden samt prioriterade mål. Detta med hänsyn till att det sedan 2013 skett en 

omfattande utveckling i samhället, tillkomsten av Agenda 2030, Barnkonventionen och Parisavtalet. En 

del i uppdraget handlade om bred medborgardelaktighet, därför har förvaltningen inhämtat tankar och 

åsikter från personer som lever och verkar i Hjo, samt barn och unga specifikt. Arbetet med detta 

inleddes 2020, tyvärr ställde Covid-19 pandemin till det och arbetet fick anpassas och pausas för att 

sedan återupptas igen under våren 2022 och avslutas med en visionsvecka 2-6:e maj.  

Följande sätt har använts för att inhämta inspel till den reviderade visionen, genom medborgardialog: 

TIDPUNKT 
TYP AV 

MEDBORGARDIALOG 
INFORMATION OM DIALOGEN 

Augusti 2020 – 

Juni 2021 

Skolornas arbete med Hjo have 

a dream. 

 

Arbete på samtliga förskolor och skolor i 

kommunen utifrån utställningen ”I have a 

dream”, Resulterade bland annat i en egen 

utställning.  

 

Oktober - 

december 2020 

LUPP-enkäten (lokal uppföljning 

av ungdomspolitiken). 

En bred digital enkätundersökning till alla 

elever i årskurs 7, 8 och 9. Frågor om bland 

annat skola, fritid, familj, hälsa mm. 

 

2021-03-23 – 

2021-04-21 

Dialoger med barn och unga. Fokusgrupper med högstadieelever (2 st.), 

workshop med mellanstadieklass samt 

intervju med en gymanasieelev. 

 

2020-10-16 – 

2022-04-13 

Digital öppen enkät för 

allmänheten. 

En digital enkät som låg uppe på Hjo 

kommuns hemsida under ca 1,5 år. Frågor 

med fritextsvar. Samtliga medborgare fick 

ett postutskick med information om denna. 

 

2020-10-08 Dialogkväll i Grevbäck. Dialog på plats i Grevbäck, i 

hembygdsgården, med politiker och 

tjänstepersoner från kommunen.  

 

2020-10-21 Mobil dialog i kvarteret 

Brandmannen. 

Drop-in dialog utomhus i ett öppet tält som 

upprättades i kvarteret Brandmannen.  

 

2020-10-23 Dialogkväll i Gate. Dialog på plats i Gate, i samlingssalen, med 

politiker och tjänstepersoner från 

kommunen. 

 

2022-04-13 – 

2022-05-16 

Digital öppen enkät för 

allmänheten 

En digital enkät som låg uppe på Hjo 

kommuns hemsida under visionsveckan 

samt en vecka efteråt. Frågor med 

fritextsvar. 

 

2022-04-19 Dialog Funktionsvariation Ett etablerat dialogforum för personer med 

funktionsvariation samt deras anhöriga och 

andra intressenter. Deltagande av 

tjänsteperson från Vård och omsorg samt 

omvårdnadsutskottets ordförande. 
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2022-05-02 – 

2022-05-06 

Permanent utställning på stora 

torget i Hjo centralort, med 

inspelslåda med möjlighet att 

skriva in förslag för hand. 

Tre stycken skärmar uppställda på torget 

med information om visionsomtaget och 

visionsveckan. QR-kod till den digitala 

enkäten samt blanketter att fylla i och lägga i 

en inspelslåda. 

 

2022-05-02 – 

2022-05-05 

Mobila dialoger i Grevbäck, 

Gate, stora torget i Hjo 

centralort, Korsberga, utanför 

ICA. 

Drop-in dialoger utomhus med 

tjänstepersoner och politiker från 

kommunen, på olika platser runtom i 

kommunen.  

 

2022-05-05 Framtidskväll på Lilla Park, 

föreläsning samt 

gruppdiskussioner. 

Föreläsning av Charlotta Mellander kring en 

orts attraktivitet. Efterföljande 

gruppdiskussioner med blandade grupper, 

utifrån huvudfrågeställningar. 

 

2022-05-12 Mobilt dialoglabb om 

Guldkroksområdet. 

En dialog med en 9:ondeklass där de fick 

röra sig runt på Guldkroksområdet och 

komma med förbättringsförslag, samt delta i 

fokusgrupper kring områdets utveckling. 

 

Skolornas arbete med Hjo have a dream, LUPP-enkäten, fördjupade dialoger med barn och unga samt 

det mobila dialoglabbet redovisas separat. Resterande inspel finns med i denna sammanställning, 

uppskattningsvis har ca 240 personer bidragit med dessa inspel. 

 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar har de olika medborgardialogerna utgått ifrån: 

 

• Vad tycker du är det bästa med Hjo? 

• Hur tycker du att Hjo skiljer sig från andra platser - vad är unikt med Hjo? 

• Om du kunde förbättra något i Hjo i framtiden, vad skulle det vara? 

• Människor behöver olika saker för att kunna leva tillsammans och må bra: arbete, 

utbildning, jämlika förutsättningar i livet, hälsa, mat, rörelse, kultur och natur. Samtidigt kan 

vi inte fortsätta leva som om det finns fyra planeter när det bara finns en.  

Vad tycker DU är viktigast att satsa mer på för att framtidens Hjo ska utvecklas 

hållbart? 

 

• Vad är viktigt för att Hjo ska utvecklas hållbart? 

• Vad är viktigt för att Hjo ska vara en bra plats att leva och verka på? 

• Vilka utmaningar och möjligheter har vi? 

• Vilka behöver vara drivande i samhällsutvecklingen? Vilka andra behöver involveras?  
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Sammanfattning  
(bearbetning av sammanställningen som återfinns på sidorna 8–17) 
 

 

 

Nedan följer sådant som de som lever och verkar i Hjo uppfattar som samhällets styrkor och möjligheter, vilka 

är värda att bevara och bygga vidare på. Fem teman utifrån 16 kategorier av inspel som återfinns på sidorna 

8–10. 

 

Omgivningen och den lokala miljön 

Vad man framför allt uppskattar med Hjo är dess miljö och omgivningen. Detta gäller den byggda miljön 

där man uppfattar trästaden som idyllisk och vacker och man uppskattar att omgivningen är välbevarad 

och välskött. En plats som särskilt lyfts är hamnen och hamnmiljön. Man tycker även om den blå och 

gröna miljön, det vill säga Vättern och närheten till vatten samt den stadsnära naturen med många fina 

grönområden nära till hands såsom stadsparken och Hjoåns dalgång.  

 

Småskaligheten och lugnet 

Hjos småskalighet ses som en fördel, det är nära till allt och lätt att ta sig mellan olika ställen i 

kommunen. Småstadskänslan gör att det känns mysigt och genuint. Relationen mellan människor och 

olika aktörer i samhället är positiv, man ser varandra, hälsar, har en gemenskap och hjälps åt. Man 

uppskattar även lugnet i Hjo, det är en lugn stad att bo och vistas i vilket känns tryggt. Detta gör att 

man ser Hjo som en bra stad för barn att växa upp i.  

 

Aktiviteter och utbud 

Samtidigt som Hjo uppfattas som en lugn småstad menar man att det ändå finns ett rikt utbud och 

aktiviteter på orten. Exempel som ges är restauranger och caféer, nödvändig service, Kulturkvarteret 

och Hantverksmässan. Det finns saker att ta del av och göra. 

 

Landsbygden och geografiska läget 

Landsbygden i Hjo lyfts fram i positiv bemärkelse. Hjo har ett lockande naturlandskap, levande 

landsbygd och trevliga kransorter. Det är nära till naturen, skogen och friluftslivet. Hjos geografiska 

placering tycker man är bra då man har ett fint läge med nära till natur och vatten, och samtidigt nära 

till större städer såsom Skövde och Jönköping.  

 

Turism och starkt varumärke 

Många ser det som positivt att Hjo lockar besökare och är en populär turistdestination, detta är en 

möjlighet. ”Turistmagneter” som nämns är exempelvis campingen, Hem och hobby, Moster Elins och 

badet. Man framhåller även att Hjo har ett starkt varumärke med dess ”catchiga” slogan vilket får 

kommunen att sticka ut. 

STYRKOR OCH MÖJLIGHETER I HJO 
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Nedan följer sådant som de som lever och verkar i Hjo uppfattar som utmaningar, viktiga områden att satsa 

på, tio teman utifrån 33 kategorier av inspel som återfinns på sidorna 10–17. Några exempel på förslag till 

insatser listas efter respektive tema, fullständig förteckning återfinns på sidorna 18–27. 

 

God kommunal service, betoning skola 
 

En av de viktigaste sakerna att fokusera på och upprätthålla i samhället menar man är en god kommunal 

service och basutbud, både i centralorten och ytterområdena. Här betonas särskilt skola och 

barnomsorg som man vill ska vara av hög kvalité, likvärdig och trygg. Man vill att mycket resurser ska 

gå till skolan och förskolan. Exempel på utmaningar som man uppfattar att skolan har är att få samtliga 

elever att gå ut 9:an med godkända betyg, samt stötta elever med problematisk skolfrånvaro (s.k. 

”hemmasittare”). Även äldreomsorgen framhålls som viktig och i behov av förbättring. 

 

Axplock av förslag på konkreta insatser: 
 

- Extra stöttning till elever som behöver det mer, satsa på elevhälsan.  

- Att blöjor ska ingå på förskola. 

- Gymnasieskola i Hjo. 

- Stationerade vikarier på skolor med fasta tjänster som kan placeras ut på lämplig plats för dagen. 

- Öka kontinuiteten i hemvården. 

- Fler aktiviteter för människor på demensboende. 

 

Miljö och klimat 

Det finns många som bryr sig om klimat och miljö i Hjo och man pekar ut flertalet utmaningar som 

man anser behöver satsas på, exempelvis återvinningsmöjligheter och sopsortering, motarbeta 

utbredning av invasiva arter (t.ex. vildsvin) och förbrukning av plast. Som enskild människa vill man att 

det ska vara enkelt att dels veta vad som är det bästa ur miljösynpunkt (t.ex. lokalproducerat vs 

ekologiskt?) samt att kunna välja det. Vätternvattnet anser man bör värnas och skyddas mot miljögifter, 

framför allt från Försvarsmakten. Man uppfattar att bilen har ett stort fokus i Hjo och att man bör 

försöka minska dess användande inom centralorten genom att tydligare främja cykel och gång. Detta 

skulle kunna göras genom att utvidga och knyta ihop cykelvägnätet bättre. Utöver centralorten är det 

viktigt att utveckla cykelvägnätet på landsbygden, exempelvis längs väg 195. De fordon som ändå måste 

framföras skulle kunna gå på förnyelsebar el, menar man. Ytterligare en sak att satsa på för miljöns 

skull är närproducerade livsmedel och att främja den lokala efterfrågan kring detta. 

Axplock av förslag på konkreta insatser: 

- I detaljplaner optimera taklägen för att fånga upp solenergi.  

- Utveckla möjligheterna att ladda elbil och elcykel, t.ex. genom fler laddstationer. 

- På återvinningscentralen ha en plats där anställda kan ställa byggmaterial som är i bra skick, så kan 

allmänheten få ta därifrån. 

- Använda lokalproducerade livsmedel inom kommunal måltidsverksamhet. 

- Sommargata/gågata på Hamngatan. 

- Gör ca 500–700 m cykelväg sista delen av väg 194 och efter rondellen ned mot Hjo centralort, så att 

man kan cykla mellan Mofalla och Hjo centralort. 

 

UTMANINGAR OCH VIKTIGA SAKER ATT SATSA PÅ  

SAMT KONKRETA FÖRSLAG OCH IDÉER 
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Saker att göra året om 

För att Hjo ska vara en attraktiv stad att leva i och besöka är det viktigt att det händer roliga/trevliga 

saker året om. Nu upplever många att Hjo är en levande plats under sommartid och att det ”dör ut” 

lite på vintern. Detta gäller främst arrangemang och event. Sen är det även viktigt att fritids- och 

kulturutbudet är omfattande och att det finns något för alla att göra och se i Hjo. Man ser Vättern som 

en underutnyttjad resurs och att det finns potential att göra mer vid vattnet.  

Axplock av förslag på konkreta insatser: 

- Kallbadhus, exempelvis med bastu och stege ned i vattnet vid Vättern. I trä med fönster ut mot sjön 

(inspiration från Varberg och Malmö).  

- Fler evenemang och utställningar på Kulturkvarteret. 

- Crossbanor. 

- Inomhussimhall. 

 

Sociala värden 

Man anser att det är viktigt att samhället tar hand om de som behöver det mest och att det finns ett 

starkt skyddsnät, samtidigt som det är viktigt att arbeta förebyggande för att motverka att problem 

uppstår. Utmaningar i samhället som lyfts fram är psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, drogmissbruk och 

unga som hamnar i utanförskap. I det förebyggande arbetet nämner man vikten av tidiga och långsiktiga 

insatser, skolan som viktig arena och grundstenar såsom trygghet, jämlikhet och samhörighet.  

Axplock av förslag på konkreta insatser: 

- Obligatorisk utbildning i våld i nära relation för kommunens personal. 

- Ge extra bidrag till sommaren till familjer med barn som har försörjningsstöd. 

- Skapa snäll-kedjor, att man hjälper någon som i sin tur hjälper en annan osv. 

 

Inkludering, delaktighet och inflytande 

Man upplever att en fungerande mångfald berikar Hjo och att det är viktigt att folk känner sig 

inkluderade oavsett olikheter och vågar sticka ut, vilket man menar ibland kan vara en utmaning i Hjo. 

En grupp som nämns särskilt viktig att inkludera är invandrare/nyanlända, men även i stort bland alla 

invånare. En utmaning man ser i samhället är ett bristande engagemang, exempelvis inom föreningsliv 

och politik. Då dessa traditionella strukturer inte lockar lika mycket längre framhåller man att det är 

viktigt att det finns andra mötesplatser för människor, och att dessa mötesplatser kan främja 

delaktighet. När medborgarna är inkluderade och delaktiga är det viktigt att de känner att de har ett 

inflytande i samhället och där har kommunen en viktig roll, man vill känna sig lyssnad på. Det finns 

förbättringspotential i kommunikationen mellan kommun och invånare. 

Axplock av förslag på konkreta insatser: 

- Webbsända politiska möten utöver kommunfullmäktige. Möjlighet att även titta i efterhand. 

- Våga främja olikheter vid rekrytering. 

- Mötesplats för hemmajobbare, typ co-workingspace. 

- Mötesplats för generationsöverskridande möten. 

- Mötesplats för hantverksintresserade. 
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Satsa/lyssna på barn och unga, framför allt gällande fritidsmöjligheter 

Barn och unga ses som en viktig grupp att satsa på och lyssna till i samhällets utveckling och man 

upplever att de skulle kunna få ta mer plats i Hjo än vad de gör idag. Detta skulle vara gynnsamt för 

dem men även för hela samhällets attraktivitet. Framför allt ser man förbättringspotential vad gäller 

ungas fritidsmöjligheter i Hjo. Det behövs ett ställe för dem att hänga på och ett större och mer 

varierat utbud av aktiviteter, särskilt icke-idrottsaktiviteter, anser man.  

Axplock av förslag på konkreta insatser: 

- Fullstor idrottshall. 

- Mobil kulturskola utanför ordinarie lokaler. 

- Anvisat ställe/lokal för unga med A-traktorer att hänga. 

- Ställe där man kan träffas och spela dataspel. 

- Skatepark i Blikstorp. 

 

Kollektivtrafik och kommunikationer 

För de som bor och verkar i Hjo är det viktigt att kunna ta sig till olika ställen även utanför kommunen. 

Man upplever att kollektivtrafiken till Skövde är bra, men i övrigt är det dåligt med kommunikationer 

vilket är en stor nackdel framför allt om man bor ute på landsbygden. Äldre ses som en utsatt grupp i 

detta sammanhang och även de som behöver färdtjänst, det upplevs dyrt och hindrar spontanitet i och 

med att man måste boka långt i förväg. Förutom att ta sig utanför kommunen är Högaliden ett område 

man skulle vilja ha bättre kommunikationer till inom kommunen. Det nämns även att man förstår 

problematiken i att de bussar som fanns utöver Skövde (t.ex. till Tibro) inte nyttjades i tillräckligt stor 

utsträckning och att det därför inte längre fanns underlag för dessa busslinjer.  

Axplock av förslag på konkreta insatser: 

- Gratis bussar för seniorer. 

- Busshållplatser över hela staden, t.ex. Borrbäck. 

- Bilpool och samåkningstjänster. 

 

 

Boende 

En viktig del i utvecklingen av Hjo anser man är attraktiva boenden. Idag upplever man inte att det 

finns tillräckligt med boenden eller att bostadsmarknaden är tillräckligt varierad i typ av boenden eller 

prisbild. Det finns heller ingen riktig rotation på boenden i Hjo och något som framhålls som ett av 

hindren är att seniorer bor kvar i stora villor för att det inte finns eller är för dyrt att flytta till mindre 

boende eller lägenhet. Man nämner att förutsättningarna för att bygga nya hus behöver förbättras, 

exempelvis genom att släppa fler tomter. Det är även viktigt att satsa på infrastruktur såsom vatten 

och avlopp i ytterområdena för att locka fler dit. 

Axplock av förslag på konkreta insatser: 

- Fler lägenheter, gärna bostadsrätter. 

- Fler radhus. 

- Släpp fler tomter, gärna utanför centralorten (dock ej på jordbruksmark). 

- Kommunalt vatten och avlopp till Grevbäck. 
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Handel och näringsliv 

De ekonomiska drivkrafterna i Hjo menar man spelar stor roll för utvecklingen och attraktiviteten i 

samhället. Man vill att förutsättningarna för den lokala handeln förbättras och ser gärna fler butiker i 

stadskärnan. Man vill behålla det lokala näringslivet och utbudet och även locka hit externa 

entreprenörer. 

Axplock av förslag på konkreta insatser: 

- Se till att det finns kontanthantering i Hjo. 

- Se till att öppettiderna inne i centrum på helger ökas för att tillgodose turisterna men även Hjoborna. 

 

Utveckling av hamnområdet 

Hamnområdet framträder som en prioriterad plats att utveckla inom Hjo centralort. Man ifrågasätter 

varför det fina läget vid strömparterren används till parkering. Man vill se större samverkan kring 

hamnen och knyta samman näringsliv, föreningsliv och kommunen för att främja ett levande båtliv.  

Axplock av förslag på konkreta insatser: 

- Bilda en hamngrupp. 

- Förbättra belysningen. 

- Fler båtplatser för småbåtar. 

- Gör en dansbana på strömparterren.  

- Skapa plats för båtar att hyra, t.ex. för chartrade turer för fiske. 

 

 

 

 

I samhällsutvecklingen anser man att många olika aktörer bör vara med och samverka, såsom kommun, 

näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle, folkhögskolan m.fl. Samverkan bör även ske mellan Hjo som 

kommun och andra kommuner i närheten och inom Skaraborg för bättre resursutnyttjande, speciellt 

då Hjo är en liten kommun. Exempelvis kan man dela på tjänster och faciliteter samt dra nytta av 

varandras utbud. 

Att invånarna görs delaktiga ses som viktigt, det handlar dels om att möjliggöra delaktighet, dels om 

att individerna sedan tar möjligheten och engagerar sig. Man vill även känna att kommunen lyssnar, har 

ett öppet sinne och vill hitta gemensamma lösningar – ej snöa in på detaljer som hindrar. Engagemang 

och drivna personer med nytänkande idéer bör tas tillvara på.  

Att tydligare föra in den ekologiska hållarbetsaspekten i styrning är något som efterfrågas. Detta skulle 

kunna underlättas med ett (ekologiskt) hållbarhetsråd som stöttar, granskar, inspirerar och driver på 

både kommunens och andra aktörers arbete för ekologisk hållbarhet. 

För att driva samhället i en positiv riktning anser man att det krävs kompetenta människor där rätt 

människa är på rätt plats, varför rekrytering är viktigt. Man behöver även ha de tjänster som krävs, 

exempelvis nämns kommunekolog som en tjänst som saknas.  

Kommunen spelar en viktig roll som möjliggörare, som kan ge förutsättningar och stå för stabilitet och 

kontinuitet.  

GENOMFÖRANDE AV SAMHÄLLSUTVECKLING 
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Sammanställning av alla inspel 
 

 

 

Trästaden/byggd miljö/kulturmiljö (31) 

• Vacker/fin stad/miljö (8) 

• Välbevarat centrum/hus (7). 

• Fin trästadsmiljö (5) 

• Idylliska och välskötta miljöer (3). 

• Arkitektur (2). 

• Unik miljö. 

• Lockande kulturlandskap. 

• Gammal stadskärna. 

• Välplanerad stadsbebyggelse. 

• Trivsamma miljöer i vardagen med 

hög livskvalitet. 

• Fina bostadsområden. Finns inga 

sunkiga bostadsområden. 

 

 

Vättern/vatten (30) 

 

• Vättern (15) 

• Närhet till Vättern/vatten (11) 

• Vackert/bra läge vid Vättern (4). 

 

Lugn/trygg stad (16) 

• Lugnt (8) 

• Trygg stad att leva i (3) 

• Mysigt (2) 

• Trygghet för barn att gå och cykla 

fritt. 

• Småstadslunk. 

• ”Skönt” att det inte finns något uteliv 

så man vågar släppa ut tonåringarna 

 

 

 

 

 

 

Närhet och småskalighet (16) 

• Närhet till allt (4). 

• Liten stad (2). 

• Närhet mellan jobb, skola, hem och 

fritid (2). 

• Lätt att ta sig fram. 

• Småskaligheten.  

• Förskolor och skolor är inne i staden, 

lätta att ta sig till. 

• Lagom storlek på stad. 

• Småstadskänsla. 

• Genuin känsla 

• Lilla kommunens möjligheter – man 

bryr sig och hjälps åt 

• Det finns delaktighet tack vare att vi 

är en mindre plats. 

• Vår småskalighet är en styrka som vi 

ska utnyttja. T e x i 

livsmedelssammanhang. 
 

Aktiviteter/saker att göra (16) 

• Kulturkvarteret (2). 

• Guldkroksbadet (2). 

• Hantverksmässan (2). 

• Dragspelsstämman (2). 

• Utegymmet i stadsparken. 

• Kulturskolan.  

• Är inte tråkigt i Hjo. 

• Hjo har ett rikt föreningsliv. 

• ”Sista natten med gänget”, något 

positivt som många unga går på. 

• Det händer mycket! Hjo är jätteroligt 

under hela sommaren.  

 

Stadsnära natur (13) 

• Stadsparken (6) 

• Hjoåns dalgång (4). 

• Strandpromenaden (2). 

• Vackra parker. 

STYRKOR OCH MÖJLIGHETER I HJO 
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Natur, landsbygd och friluftsliv (11) 

• Nära till natur, skog och friluftsliv (3). 

• Fin/vacker natur (2). 

• Skogen (2). 

• Attraktiv och levande landsbygd (2).  

• Lockande naturlandskap. 

• Nöjd med landsbygden. 

 

Relationen mellan människor och 

aktörer i samhället (11) 

• Värdegrunden (2). 

• Närhet till beslut och goda 

möjligheter att påverka.  

• Vänliga människor. 

• Stort privat engagemang i aktiviteter 

året runt. 

• Samarbete mellan lokala aktörer. 

• Öppenhet. 

• God gemenskap. 

• Lilla kommunens möjligheter – man 

bryr sig och hjälps åt. 

• Finns hög tolerans bland Hjobor. 

Positiva upplever från nyinflyttade. 

Upplever att i Hjo tittar man på 

varandra och hälsar i det offentliga 

rummet. 

• Finns en positiv anda i Hjo.  

 

Utbud inom staden (10) 

• Tillräckligt lokalt utbud för nöje, fritid 

och shopping. 

• Det mesta man behöver finns inom 

Hjos gränser. 

• Tillgång till nödvändig service. 

• Mysiga matställen. 

• Utbud av fik, restauranger och gulliga 

butiker. 

• Generöst utbud av restauranger och 

caféer. 

• Finns nästan allt man kan tänkas 

behöva utan att vara en storstad. 

• Handeln är imponerande för en så 

liten ort. 

• Restauranger som är öppna året runt. 

• Glass och restauranger. 

Bra stad för barn (9) 

• Trygghet för barn att gå och cykla 

fritt. 

• Trygg i att uppfostra barn här. 

• Lagom stad att bo med barn. 

• Förskolor och skolor är inne i staden, 

lätta att ta sig till. 

• Bra för barn och familjer med gratis 

bad på Guldkroksbadet samt att 

simskola erbjuda (2). 

• Jättenöjd med förskolan! 

• Estrid Ericsonskolan: Fantastisk mat 

och världens bästa utelekplats!  

• Fin skola i Korsberga 
 

Geografiskt läge (8) 

• Bra/fint läge (4). 

• Rimlig närhet och pendlingsavstånd till 

andra städer. 

• Tillräcklig transport till andra städer. 

• Inom 45 minuter både till Skövde och 

Jönköping. 

• Högskola tre mil bort – bra! 
 

Hamnen och hamnmiljön (5) 

• Hamnen och hamnmiljön (5) 
 

Kransorterna (5) 

• Kransorterna. 

• Bra med Korsberga (för)skola och 

fotboll. 

• Pizza Blikstorp, butik Korsberga. 

• Fin skola i Korsberga 

• Positivt med affär i Korsberga 

 

Turist-/sommarstad (5) 

• Campingen är fullbokad tidigt.  

• Hem och hobby, Moster Elins, badet 

och Stadsparken – lockar turister 

• Bra att hotellet kan vara öppet året 

runt.  

• Bra om det blir ett Spa vilket kommer 

att locka till besök året runt. 

• Att vi är en turistort är en möjlighet 

ur marknadsföringssynpunkt.  
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Marknadsföring/platsvarumärke (3) 

• Unikt namn och catchig slogan. 

• Vårt platsvarumärke är starkt. 

• Varumärket. 

 

Övrigt 

• Bra stad för seniorer, finns mycket att 

göra (2). 

• Återvinningscentralen. 

• Gammalt men ändå modernt. T.ex. 

gamla trähus men ändå vegansk mat 

erbjuds. 

• Positivt att det sker en 

generationsväxling i många hus och 

fastigheter i Grevbäck. Unga 

människor flyttar dit. 

• Upplever att vägarna har blivit bättre 

(barn). 

• Fantastisk stad för utveckling och 

många trivs att bo här. 

• Hjo folkhögskola betyder mycket för 

Hjo. 

• Resväg är inte ett problem för alla. 

Tid för reflektion. 

• Vintermånaderna: Vackert med 

julpyntet, varm choklad på Njuta, 

konserter i kyrkan.  

• Finns mycket positivt i Hjo som bör 

vårdas. 

• Positivt med pilotprojekt för rening av 

medicinska rester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skola/barnomsorg/utbildning (32) 

• Skola och utbildning av hög kvalité är 

viktigt (8). 

• Satsa mer resurser på skolan (6). 

• Förbättra/utveckla skolan (3). 

• Viktigt med likvärdig skola, exempelvis 

skolgård och lekrumsklimat (3). 

• Upprätthålla god service i 

kransorterna (framför allt genom 

skola). 

• För många ungdomar som inte går ut 

nian med godkända betyg. Ungdomar 

som “borde” ha klarat godkänd nivå 

med rätt stöd. 

• För att fler ska gå ut nian med 

godkända betyg behöver vi vuxna som 

visar både tydlighet/styrka och kärlek. 

 

 

 

 

• “Hemmasittare” – utbilda personalen 

så de kan stötta alla barn att komma 

till och klara skolan. 

• Viktigt med bra barnomsorg. 

• Tidiga insatser i förskola och skola för 

att undvika att det går fel i tonåren. 

Goda förebilder och trygga vuxna. 

• Satsa mer på förskola. 

• Ökad trygghet i skolan. 

• Utgå ifrån barnen i skolan. 

• Skolorna i ytterområdena viktiga. 

• Upplevelse att skolan har stora 

utmaningar.  

• Alla barn förtjänar en skola med 

studiero, tydliga ramar, engagerade 

vuxna och ett uttalat resultatfokus. 

• Utbildning värd namnet för våra 

ungdomar. 

  

UTMANINGAR OCH VIKTIGA OMRÅDEN  

ATT FOKUSERA PÅ I HJO FRAMÖVER 
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Kollektivtrafik och kommunikationer 

(20) 

• Förbättra kollektivtrafiken (4) 

• Bra kommunikationer till Skövde, men 

annars dåligt (framför allt på helger). 

(3) 

• Avsaknad av taxi. Framför allt i 

ytterområdena. (2) 

• Viktigt med bra pendlings-

/bussmöjligheter till olika närliggande 

orter (2). 

• Önskar större möjlighet att resa 

kollektivt med fler bussturer åt olika 

håll. 

• Viktigt med bra kommunikationer. 

• Framkomlighet till Skövde – bilköer. 

• Transport för äldre och handikappade 

som bor på landet bristfällig. 

• Kommunikationer och kollektivtrafik 

fungerar inte så bra på landsbygden.  

• Problem när många ej åker med de 

bussar som finns, t.ex. därför som 

man lade ned Tibro-bussen när 

gymnasiet där stängde. 

• Önskar bättre kommunikationer till 

Högaliden. 

• Äldres behov av transport. 

• Det är dyrt med färdtjänst + att det ej 

funkar med spontanitet såsom om 

man hade kunnat ha ett vanligt 

busskort 

 

 

Boende (17) 

• Attraktiva boenden viktigt (3). 

• Äldre bor kvar i sina stora hus för att 

det är billigare än att flytta till lägenhet 

(2). 

• Mer varierad bostadsmarknad i både 

utbud och prisbild (2).  

• Förutsättningar för att bygga fler 

bostäder så att fler kan flytta hit 

behöver förbättras, bland annat 

tomter (2). 

• Fler bostäder behövs (4) 

• Brist på bostäder är en flaskhals – fler 

vill bo här men svårt att hitta 

passande boende.  

• Ingen rotation på bostadsmarknaden.  

• Svårt att dra igång projekt som 

byggande av bostadsrätter – där den 

inledande fasen innan spaden är i 

marken är svår att finansiera.  

• Bostäder för alla åldrar, inte bara 70+. 

 

Fritidsförutsättningar för barn och unga 

(14) 

• Utvidga fritidsutbudet för barn och 

unga (2). 

• Mer rörelse/aktiviteter för barn och 

unga. 

• Mer verksamhet för alla 

åldersgrupper, men främst barn, 

tonåringar och unga vuxna, på 

Kulturkvarteret. 

• Behövs ett ställe att hänga på för 

unga. 

• Försöka erbjuda ungdomar såväl 

attraktiva aktiviteter som möjligheter 

att ”bara vara”.  

• Fånga upp ungdomarna. För att må 

bra. Ha varierande utbud, kunna göra 

saker eller bara hänga.  

• Levande kommun med aktiviteter för 

barn och unga viktigt. 

• Ungdomsverksamhet med bra ledare 

är viktigt. 

• Görs ingenting för ungdomen. 

• Brist på fritidsutbud för unga om man 

inte är idrottsintresserad.  

• Saknas aktiviteter för 10–12-åringar. 

• Få fler ungdomar engagerade att röra 

på sig genom fler val av 

idrottsutförande. 

• Mer fritidsmöjligheter för ungdomar. 
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Klimat och miljö (12) 

• Gör de gröna alternativen tydliga och 

synliga. 

• Viktigt med återvinning, svårt med 

detta om man bor på landsbygd. (2) 

• Sopsortering kan förbättras. 

• Invasiva arter problem (vildsvin som 

förstör i naturen och i lantbruket). 

• Andel ekologiska livsmedel i offentliga 

måltider är låg. 

• Work at ways to reduce the amount 

of packaging and plastic that is 

used/sold in Hjo. 

• Saker och ting hänger ihop gällande 

arbetet för ekologisk hållbarhet. 

• Behöver göra mer snabbare i 

klimatomställningen. Mer styrning och 

snabbare. 

• Om Hjo tar tydligare ställning för 

miljömässig hållbarhet och visar det (!) 

så kommer fler unga välja att flytta hit/ 

återvända. 

• Förenkla för människor att välja 

hållbart och vara tydlig med vad som 

är hållbart, t.ex. ekologiskt vs 

lokalproducerat? 

• Underlätta för fossilfria transporter. 

• Om vi menar allvar med att vi ska 

resa kollektivt måste det bli mycket 

enklare och mycket billigare att välja 

bussen. Alla har ändå en bil på landet, 

men vad kan få oss att inte ta bilen 

utan bussen in till Skövde etc.  

 

 

 

Social problematik och skyddsnät (12) 

• Psykisk ohälsa. Viktigt att analysera 

orsaker för att förebygga men även 

att ge stöd i rätt form (3). 

• Motverka ofrivillig ensamhet, bland 

annat hos seniorer (2). 

• Det finns en ojämlikhet i Hjo, mellan 

exempelvis olika bostadsområden. 

• Drogmissbruk förekommer. 

• Sociala skyddsnät och stark folkhälsa 

viktigt.  

• Utmaning i att fortsatt stötta unga och 

unga vuxna som hamnat i utanförskap.  

• Socialt utanförskap ses inte, fångas ej 

upp. 

• Viktigt att inte slås ut tidigt, att klara 

skolan oavsett familjens resurser. 

• Aktivitet får inte kosta något om man 

ska ha ledsagning vilket leder till 

ojämlikhet i tillgång till 

fritidmöjligheter. Svårt att bryta social 

isolering. 

 

Handel och näringsliv (11) 

• Bättre förutsättningar för vår lokala 

handel och fler butiker i stadskärnan 

(4). 

• Behålla lokalt näringsliv och utbud (2).  

• Affärer som stängs. 

• Restaurangnäringen är viktig att satsa 

på.  

• Utveckla närproducerat och hållbar 

handel, lokal ekonomi. 

• Prioritera ekonomiska drivkrafter.  

• Locka hit externa entreprenörer.  

• Företagandet är också viktigt. 
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Satsa/lyssna på barn och unga (10) 

• Satsa mer på barn och unga (2). 

• Bättre förutsättningar för barn och 

ungdomar och barnfamiljer är ett 

måste! 

• Det behövs större utbud för 

barnfamiljer och aktiviteter för barn. 

• Uppmuntra engagemang hos unga. 

• Ungdomarna saknas idag. Forum för 

yngre behövs. 

• Viktigt att lyssna på barn och unga, 

föra dialog med dem och ta små steg 

för att öka platsens attraktivitet.  

• Om man planerar ett samhälle för 

barn blir det attraktivt för många. 

Viktigt med barnfokus! 

• Att få behålla ungdomarna och att de 

vill komma tillbaka igen efter studier. 

• Barns uppväxtvillkor är viktigt. 

• Lyckas få ungdomarna att stanna kvar 

i Hjo - då krävs att de kan få tag i en 

bostad – och sysselsättning. 

 

Aktiviteter och arrangemang året om 

(9) 

• Event även under vintertid, så att allt 

inte händer på sommaren.  

• Åretrunt-tänk med åretrunt-

aktiviteter. 

• Levande Hjo under hela året. På 

sommaren är det mycket med 

vintertid är det svårare. 

• Det måste vara attraktivt i Hjo året 

runt – inte bara sommarstad.  

• En levande stad hela året om.  

• Hjo skulle behöva bli en stad för alla 

dagar och årstider och lämna det 

gamla fokuset på bara sommarstad. 

• Viktigt att satsa på Hjo året om för att 

det inte ska bli en turistort. 

• Hjo uppfattas som en sovstad. 

• Se till att de stora evenemangen, typ 

slöjdmässa etc. för att fortsätta att 

överleva. 

 

Förbättra för cykling och gång (8) 

• Förbättra cykelmöjligheter. 

• Underlätta i stadsmiljön för cyklister 

och gångtrafikanter.  

• Utveckla hållbara sätt att ta sig fram 

på (t.ex. cykel istället för bil).  

• Knyta ihop landsbygden med 

cykelvägar. 

• Öka cykelmöjligheterna på 

landsbygden längs 195:an. 

• Utveckla nätet av cykelvägar mellan 

Hjo och grannkommunerna.  

• Förutsättningar för att kunna cykla i 

hela Hjo behöver förbättras. 

Uppvakta vägverket! 

• Cykelvägnätet/passager/korsningar 

bör knytas ihop. 

 

Fritid (8) 

• Det finns fritidsmöjligheter, men ej för 

alla åldrar. 

• Öka fokus på spontana ytor för 

rörelse i tätortsnära natur, t.ex. 

Sanna.  

• Uppmuntra till rörelse och fysisk 

aktivitet utomhus (2).  

• Satsa på fritid. 

• Att man ska ha tillgång och möjlighet 

att nyttja många olika sorters 

aktiviteter av alla de slag. 

• Fritidssysslor är viktigt också. 

• Se till att det finns aktiviteter/platser 

för alla åldrar.  
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Förebyggande arbete (8) 

• Vikten av tidiga insatser (2). 

• Möjlighet att skapa ett förebyggande 

arbete på bred front i samarbete med 

skola/socialtjänst/vård/arbetsförmedlin

g. Satsa på långsiktiga insatser. 

• Viktigt med preventivt arbete. Skolan 

behöver arbeta mer med det.  

• Trivsel, trygghet och samhörighet!  

• Jämlikhet är viktigt. 

• Att människor mår bra och är trygga 

är viktigt för att orka ta sig an svåra 

framtidsutmaningar. 

• Att de grundläggande behoven av att 

bli respekterad och ha en bra 

arbetsmiljö upprätthålls.  

• Utveckla våra utemiljöer så de bjuder 

in till rörelse för alla åldrar. 

 

Mångfald och inkludering (8) 

• Viktigt med mångkultur. 

• Svårt att sticka ut och vara 

annorlunda i Hjo idag. 

• Bejaka olikheter och arbeta 

inkluderande.  

• De sociala värdena är viktiga och det 

är ett gemensamt ansvar att få 

medborgare att känna sig inkluderade 

och också varje enskild persons eget 

ansvar.   

• Viktigt med fungerande mångfald. 

Uppfattar inte att vi haft några 

problem med det hittills. Om 

mångfalden fungerar kan den berika. 

• Hitta blandningen av människotyper så 

man inte känner sig utanför; mångfald.  

• Vara rädda och vårda de som vågar 

”sticka ut”. 

• Hjo är en liten stad – det är viktigt att 

vi tar hand om varandra och hjälps åt! 

 

Minska bilism inom Hjo stad (7) 

• Bilen är fortfarande i fokus i centrala 

Hjo (2).  

• Vi är bilbundna i Hjo (2). 

• Norm i stadsmiljön bör vara cykel och 

gång - ej bilarna. 

• På landsbygden finns det få alternativ 

till bilen. Samtidigt ska man såklart 

minimera antalet "onödiga" bilresor 

med onödigt bränsleslukande fordon. 

Det är en kulturfråga i att folk kör bil 

i onödan. Jämför med t.ex. Tidaholms 

bruksanda där man istället cyklar 

kortare sträckor. 

• Förenkla för oss att inte välja bilen. 

 

Landsbygdsutveckling/ytterområdena 

(7) 

• Upprätthålla god service i 

kransorterna (framförallt genom 

skola). (2) 

• Fortsätt att utveckla landsbygden. 

• Det finns en risk att landsbygden 

glöms bort och att staden blir norm. 

Detta behöver man påminna sig i allt 

som sker och kommuniceras.   

• Infrastruktur som vatten och avlopp 

viktigt för att möjliggöra för och 

attrahera fler att bosätta sig och bygga 

hus. 

• Mottagning i 4G nätet är sämre på 

landsbygden. 

• Utveckla hela kommunen och inte 

bara Hjo som ort.
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Mötesplatser (7) 

• Skapa förutsättningar för fler 

generationsöverskridande möten - 

äldre har mycket att lära av yngre och 

tvärtom (2). 

• Mötesplatser viktigt. 

• Continue to work at creating and 

celebrating diversity in the town. 

Create ways to build understanding 

and relationships between those that 

might be new to town and those who 

have lived here for a long time. 

• Skapa mötesplatser för människor i 

olika åldrar.  

• Föreningslivet spelar en annan roll 

idag än när det byggdes upp. Hur kan 

vi anpassa oss efter dagens 

förutsättningar? Hur kan vi fånga upp 

dem som inte är övertygade 

sportfantaster men som ändå vill delta 

och tillhöra en gemenskap? Kan vi 

hitta andra former? Skapa tillgängliga 

arenor för fler än de som tillhör 

kärnan. 

• Levande/skapande mötesplatser, 

exempelvis hantverk. 

• Göra hamnen till en bättre och 

”bredare” mötesplats. 

 

Arbete och arbetsförhållanden (6) 

• Arbetstillfällen viktigt, kunna försörja 

sig själv (2) 

• Fler arbetstillfällen till Hjo, gärna 

utanför industri. 

• Viktigt med nära till jobb. 

• Utmaningar att rekrytera, på grund av 

att arbetsmiljön inte är bra. 

• En viktig del är att era anställda mår 

bra, känner sig hörda, uppskattade, 

vågar uttrycka sina åsikter utan 

reprimander etc. 

• Möjlighet att arbeta på distans, ej vara 

beroende av pendling. 

 

Ta tillvara på Vättern (5) 

• Det saknas liv och rörelse på vattnet. 

• Ta tillvara på vårt läge vid Vättern - 

önskan att 45 min radien utökas ut i 

vattnet. Att Hjo inte blir en halvmåne 

vid vattnet utan mitten på en cirkel 

där liv och rörelse på Vättern 

inkluderas – men hållbart och värna 

Vättern! 

• Utnyttja det som är platsbundet i Hjo, 

t.ex. Vättern. 

• Vår stora fördel och USP är Vättern! 

Ska vi överleva som boplats på sikt är 

det nödvändigt att göra mer med det! 

• Skulle behöva arbeta vidare med att 

utveckla aktiviteter runt vattnet.  

• Nyttja Vättern mer. 

 

Kultur (5) 

• Uppmuntra till kulturell stimulans. 

• Utveckla/optimera Kulturkvarteret 

mer.  

• Viktigt med musik/kultur/nöjesliv för 

att locka tillbaka sådana som flyttat ut. 

• Önskar att staden ”tar ut svängarna” 

gärna innehåll, uttryck, utformning av 

kulturutbudet. 

• Svårt att hålla större 

inomhuskonserter. 

 

Trygghet (5) 

• Otryggt för utsatta barn. 

• Behålla en lugn och trygg stad. 

• Otryggt ute när det är så mörkt. 

Vågar inte gå ut om kvällen 

• Polisen borde komma oftare. 

• Hjo kan vara en för lugn plats för just 

de unga. 
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Värna Vättern (5) 

 

• Värna om det rena Vätternvattnet 

• Vättern är förgiftad. 

• Arbeta ännu hårdare för att skydda 

Vättern från miljögifter (bl a PFAS). 

Vårt driksvatten måste skyddas. 

• Kämpa för Vätterns vatten, varför 

måste försvaret förorena vårt 

dricksvatten! 

• Stoppa militärens framfart att förstöra 

Vättern. 

 

Delaktighet och kommunikation med 

invånarna (4) 

• Man lyssnar inte på invånarna. 

• Lyssna mer på folket. 

• Kommunikation mellan invånare och 

kommunmedarbetare viktigt. 

• Inte bara satsa på pensionärer. Lyssna 

på alla. Mindre platser kan bli lite 

inskränkt men Hjo har förutsättningar 

att undvika detta. 

 

Levande centrum/stad (4) 

• Mer rörelse runt torget. 

• Tråkigt att man ska behöva stänga ned 

stan kl. 22 redan p ga buskörning.  

• Mer action vid torget. Känns ganska 

tomt.  

• Ha en levande stad! Stäng inte av den.  

 

Basutbud/kommunal service (3) 

• Basutbud av utbildning är viktigt: Bra 

förskola, grundskola, Lärcentrum, 

Vuxenutbildningen, Folkhögskolan. 

• Bra kommunal service (t ex skola) 

samt ett aktivt kultur- och 

föreningsliv. 

• Viktigt med en bra grundläggande 

kommunal service: skola, rena och 

fina gator mm. 

Invånare vs turister (3) 

• För mycket turister ibland. 

• En ort som är till för invånarna i 

första hand och turister i andra hand. 

• Satsa inte bara på turisterna utan på 

Hjoborna också tack! 

 

Bristande engagemang (3) 

• Ett problem att det är färre och färre 

som engagerar sig. Föräldrar vill i 

princip köpa platsen för sina barn, 

lämna in dem på aktiviteten och sen 

gå.  

• Svårt med engagemang i befolkningen. 

• Sjunkande engagemang och deltagande 

i både politik och föreningsliv. 

Grunden för vår demokrati och ett 

aktivt samhälle. Därmed även grund 

för hälsa och gemenskap.  

 

Integration (3) 

• Prioritera integration för yngre och 

äldre invandrare så att bra 

kommunikation kan utvecklas. 

• Viktigt för nyanlända: utbildning + 

språk + jobb. 

• Viktigt för nyanlända att få hjälp att 

starta företag. 

 

Stoppa/motverka vindkraftsetablering 

(3) 

 

Byggda miljön (3) 

• Glesa inte ut staden för mycket.  

• Estetisk tilltagande miljö viktigt. 

• Vi måste vara väldigt aktsamma om 

vår stad – inte bygga hur som helst i 

den gamla delen av staden. Hålla den 

gamla stilen. Värna om historien.  

  



17 

 

Närproducerade livsmedel (2) 

• Det vore bra med ett större utbud av 

lokalt producerade livsmedel men för 

det krävs förstås entreprenörer. 

• Utmaning att bli bättre på att främja 

lokal och ekologisk 

livsmedelsproduktion. Efterfrågan 

både hos kommun och invånare 

behöver höjas. 

 

Störande trafik (2) 

• Bilar som spelar hög musik på 

nätterna.  

• Trafiken på torget och i hamnen är 

inte bra! 

 

Satsa på äldre och äldreomsorg (2) 

 

Övrigt 

• Befolkningsökningen i Hjo i relation 

till Sverige i stort är låg. Jämförelse 

med andra småkommuner runt oss är 

intressant och viktig. Typ Tibro, 

Karlsborg, Tidaholm. 

• Vi borde kunna utnyttja vårt plus i 

form av ett populärt besöksmål.  

• Satsa på ideella krafter. Att få känna 

sig behövd och till nytta är receptet 

på social hållbarhet. Gemenskap 

skapas utan att det måste kosta 

pengar. 

• Satsa på familjeliv. 

• Killar i tonåren är ett område med 

flera infallsvinklar som engagerar. 

Hänger ihop med buskörningen och 

en trend just nu att köra stora 

högljudda A traktorer. Kopplingar 

mellan buskörning och en meningsfull 

fritid. Kopplingar till sjunkande 

skolresultat bland framför allt killar? 

Att ta ett helhetsgrepp kring detta är 

en utmaning. 

• Att vi försöker samsas över 

åldersgränserna igen. 

• Utmaning i att länka ihop alla 

kommundelar och skapa VI-känsla.  

• Attityder och inställningar hos 

Hjoborna gällande utbildning, hållbar 

livsstil och hälsosamma livsval.  

• Vättern begränsar oss geografiskt.  

• Vi måste locka fler unga till Hjo för att 

föryngra medelåldern. 

• Öka samverkan mellan Folkhögskolan 

och ”övriga stan”, bland annat gällande 

arbete. 

• Hitta en gemensam framtidsbild. Hjo 

2.0 

• Skiftarbete gör det svårt med 

barnpassning. 

• Trafiksäkerhet viktigt. 

• “Utvidga” Hjo mot Jönköping. T.ex. 

nätverk, driva på för bättre 

förbindelser. Skulle skapa t.ex. mer 

utbildnings- eller jobbmöjligheter.  
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Kultur, turism 

och fritid - 

KULTUR 

• Konsthall (3), gärna i befintliga byggnader någonstans i Hjo. Utnyttja 

gamla industribyggnader etc. 

• Hålla Kulturkvarteret, inklusive biblioteket, öppet alla dagar i veckan 

(2) 

• Bygg ut Kulturkvarteret med ”struten”. 

• Fler evenemang och utställningar på Kulturkvarteret. 

• Permanenta Estrid Ericssonutställningen. 

• Permanentutställning Guldkroken Keramik 

• Vill ha replokaler. 

• Mobil kulturskola, att kulturskolan kan åka ut på ”turné” utanför 

sina ordinarie lokaler. 

• Offentlig konst i Hjo inte så omfattande. Skulle behöva avsättas en 

viss summa i budgeten till detta. Gärna konst som sticker ut och 

provocerar. 

 

Kultur, turism 

och fritid - 

FRITID 

Hallar/byggnader (31) 

• Simhall/badhus (10) 

• Fullstor idrottshall (8) 

• Ishall (5) 

• Tält eller dyl. över Guldkroksbadet så att man kan nyttja det året 

runt (3) 

• Inomhusskatepark (2) 

• Åretrunttillgång till de hallar som finns. 

• Större actionpark – större ramper. 

• Läktare i B-hallen. 

• Det luktar fruktansvärt med mögel i Guldkrokshallen, åtgärda det. 

 

Utomhusfaciliteter (10) 

• Nytt utomhusgym. 

• Utegym vid Guldkroksområdet.  

• Utegym i anslutning till skolan i Gate.  

• En skatepark i Blikstorp önskas. 

• Skjutbana. 

• Pumptrack i närheten av skateparken. 

• Elljusspår i Gate. 

• Crossbanor. 

• Mer utomhusaktiviteter så som stadsnära friluftsområde och 

aktivitetshus. 

• Pool och studsmatta i Korsberga. 

 

Aktiviteter/arrangemang för barn och unga (9) 

• Ta tillvara på EPA-kulturen. Skapa ett ställe eller lokal för ungdomar 

med A-traktorer att hålla till. (2) 

• Om fritidsgården/öppen ungdomsverksamhet skulle komma ut 

skulle det vara uppskattat. 

• Anordna ett ”ungdomens hus” med aktiviteter för olika intresse- 

och målgrupper. 

KONKRETA FÖRSLAG OCH IDÉER 
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• Utveckla fritidsgården i fysisk form, så barnen har en plats att vara 

på. En riktig lokal med vuxna på plats.  

• Ha fritidsgården öppen dagar och kvällar i veckan förutom söndag. 

• Fler aktivitetsmöjligheter för små barn (0-5) som inte är knutna till 

kyrkor eller andra trossamfund. 

• Önskar ett ställe där man kan träffas och spela och tävla i dataspel 

• Anordna ungdomsdisco.  

 

Högaliden (3) 

• Klocka – digital i portal på Högaliden. 

• 10 km spår på Högaliden. 

• Rullband i backen för de minsta barnen i Högaliden. 

 

Övrigt 

• Informera om cykelturer på Banvallen. 

• Fritidsbank på Guldkroksområdet för utlån (gratis). 

 

Samhällsbyggnad 

- GATA/PARK 

 

Park/grön miljö (5) 

• Utveckla lekplatsen i stadsparken. (2) Gärna med naturliga inslag, 

typ större träd och trädstubbar, och fler lite mer utmanande saker 

för lite äldre barn. T.ex. en inte-stöta-marken-bana nånstans i 

närheten av lekplatsen. 

• Badvänliga platser i stadsparken  

• Fler välplanerade och fina parkytor. 

• Fler blommande vårträd (trivsel och mat till bina).  

• Rensa parkslide vid busshållplatsen och affären i Korsberga. 

 

Belysning (4) 

• Belysning vid ICA-parkeringen utmed prärien. 

• Bättre belysning i stadsparken. 

• Ljussätta strandpromenaden på Söder (2). 

• Bättre belysning i stan för att öka trygghet när det är mörkt (2). 

 

Övrigt 

• Fler hundrastgårdar, t.ex. i Norr eller på gångavstånd från centrum 

för mindre hundar (3). 

• Mer soptunnor där det behövs (2), t.ex. söder, strandpromenaden, 

Hamnen, stadsparken/grillplats 

• Önskar inbjudande miljö, arrangerade möbler (torget). 

• Tillgängligheten är dålig på sina ställen – höga kanter och smala 

gångbanor på söder. 

• Askkoppar och papperskorgar även om man inte bör röka – rent! 

• Förbättra kommunikation mellan utförare och kommunen gällande 

snöröjning. 

• Lekplatsen vid Fågelås skola behöver rustas upp. 

• Sandlådor på skolgården i Korsberga. 

 
Samhällsbyggnad 

- GATA/TRAFIK 

 

Minska biltrafik i de centrala delarna (10) 

• Reglera/minska alt. stoppa biltrafiken på torget och Hamngatan (5) 

• Gör Hamngatan till gågata på sommaren (4). 

• Mindre fokus på bilar och bilfritt centrum. 
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Parkeringar (4) 

• Ta ut hög parkeringsavgift på parkeringar i stan. 

• Bygg parkering på prärien. 

• Ett parkeringshus bakom Park, istället för Teliahuset. 

• Parkeringar som fungerar. 

 

Underhåll av vägar (3) 

• Vägen mellan Korsberga och Hjo är inte den bästa –blir inte bättre 

med massa refuger mitt i vägen. 

• Asfalten är bitvis dålig mellan Hjo och Korsberga (hålor). Den lagas 

men blir snabbt dålig igen. 

• Vägen mellan Grevbäck och Smedstorp är dålig i perioder. Vore 

önskvärt med bättre underhåll. Vägen är inte Hjo kommun utan 

Trafikverkets. Kan Hjo kommun framföra detta i dialoger med dem? 

 

Övrigt 

• Stenlägg rondeller så att de slipper klippas. 

• Högerregler. Blivit bra med fartguppet på Falköpingsvägen. 

• Fler övergångsställen på Vasagatan. 

• Gör Orkestervägen, Ringvägen och Sveavägen till huvudleder. 

Många olika ”regler” kring detta längs denna sträckning. 

• Skyltning på vägar – hastighet. Många skyltar b.la. Skövdevägen.  

• Högerregeln på Ringvägen 

• Chikanerna dåligt upplysta och blir påkörda och kan orsaka skador. 

• Flytta tätortsskyltarna. 

• Sänk hastigheten. 

• Trafiksituationen inne i Korsberga. Sänka hastigheten samt få upp en 

digital tavla som visar hastigheten. 

• Lite farliga vägar till och från skolan i Gate då man bor så att 

skolskjutsen inte går hela vägen hem. 

• Vill ha varningsskyltar med ”akta barn” på vägen. 

 

Samhällsbyggnad 

- FASTIGHET 

 

• Sätt upp solpaneler på samtliga kommunala fastigheter. 

• Utnyttja alla kommunala fastigheter för att producera förnyelsebar 

energi där det är möjligt. 

 

Samhällsbyggnad 

- FYSISK 

PLANERING 

 

• I detaljplaner optimera taklägen för att fånga upp solenergi.  

• Bygg ej på jordbruksmark. 

• Släpp fler tomter (2) 

• Villatomter Korsberga kullar (nya) utsikt mot Skövde. 

• Skapa fler tomter, behöver mer folk i Korsberga.  

• Kommunen bör stötta de som vill bygga ut och bygga nytt utanför 

centralorten. 

• Utveckla möjligheter till tomter/att få bygga på landsbygden. Ta 

tillvara på den våg av människor som vill bo på landet. 

 
Samhällsbyggnad 

- VA 

 

• Kommunalt vatten och avlopp i Grevbäck (3). 
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Arbete och 

socialtjänst 
• Återinför arbetsmarknadsenhetens fixartjänster (2).  

• Ge extra bidrag till sommaren till familjer med barn som har 

försörjningsstöd. 

• Socialtjänsten bör få utbildning i våld i nära relationer. 

 
Vård och 

omsorg 

Äldreomsorg 

• Förbättra kontinuiteten i hemvården (2).  

• Guldkanten i vardagar på särskilda boenden. 

• Personal inom demensvården behärskar inte svenska språket. Ha 

riktade språkkurser i svenska till medarbetare där.  

• Mer aktiviteter för människor på demensboendena. Mycket att 

utveckla! T.ex. gruppaktiviteter. 

• Fler trygghetsboende. 

• Vill ha trygghetslarm med längre räckvidd. 

• Önskemål kring att kommunen borde ha någon som kan ge digital 

support och utbildning till äldre. 

• Gör någon typ av samboende för äldre? Rödingen gott exempel. 

• Önskar bättre återvinningsmöjligheter på boenden. 

 

LSS/Socialpsykiatri 

• Önskar att det fanns fler arbetsplatser att välja bland för brukare 

(utöver Klammern), eller extern placering. 

• Fler och bättre LSS-boenden (t.ex. större). 

• SoL-boenden utifrån socialpsykiatrin. 

• Boendestöd även kvällar, helger och långhelger. 

• Inrätta ”kvartssamtal” med brukare och anhörig där man pratar om 

helheten, liknande SIP. 

• Vill kunna påverka arbetstiderna på Klammern. 

• Högre lön för arbetet på Klammern.  

 

Personal 

• Bättre löner inom vård och omsorg. 

• Ta tillvara på personalens utbildning, se över resurser inom vård 

och omsorg. 

• Behålla och ta hand om personal inom vård och omsorg. 

• Höja lönerna för de människor som arbetar som ledsagare. 

• Locka arbetskraft och kompetens genom höjda löner och 

arbetsmiljö. Inte delade turer. 

 
Barn och 

utbildning 

Elevhälsa 

• Extra stöttning till de elever som behöver det mer. 

• Saknar specialpedagoger. 

• Satsa på elevhälsan, skapa ett SENSIM såsom Skövde har - en 

möjlighet för unga vuxna med funktionsvariationer att få stöd i 

första kontakterna med arbetsliv och studier. 

 

Förskola 

• Vill ha alternativ barnomsorg (inte nödvändigtvis pedagogisk 

förskola) utanför ordinarie arbetstider. 

• Vill att blöjor ska ingå på förskolorna. 

• Mer vikarier till förskolan för att man ska vara lugn som förälder när 

man lämnar sina barn. 



 

22 

 

Övrigt 

• Gymnasieskola i Hjo (3). 

• Mer behöriga lärare. 

• Öka lärartäthet, fler personal ute bland barnen. 

• Styr upp skolan och se till att de enheter som ligger längst bak i 

utvecklingen lär av de som ligger längst fram.  

• Ta bort matvagnen. Pedagoger väljer bort förskolan pga detta 

(Korsberga). Diskhantering gör inte andra enheter i kommunen. 

• Lekutrustning som önskas till Fågelås skola: Fler gungor, två 

personers-gunga såsom finns i stadsparken, fler hoppstyltor så att 

man kan ha kul ute på skolan, studsmatta på skolgården, fler 

lekredskap, rockringar, fler saker i sandlådan (t.ex. hinkar). 

• Bara taco i skolan och kanske dolme. 

• Mer nutidsorientering i skolan. 

• Lära barn om våld i nära relation.  

• Vill ha möjlighet att åka skolbuss även när man bara bor en kort bit 

från skolan. Idag kan man få nej för att det handlar om att man har 

några hundra meter för nära skolan. Vägen är smal, utan vägren och 

det går tung trafik samt många husbilar. 

• När lärare är sjuka är det svårt att få in vikarier, i alla fall till 

landsbygd. Det borde finnas stationerade vikarier på skolor med 

fasta tjänster som kan placeras ut på lämplig plats för dagen. Mindre 

sjukskrivningar och piggare lärare tack! 

 
Kansli  • Webbsända politiska möten utöver KF? Möjlighet att även titta i 

efterhand. 

 

Övergripande/ 

blandat 
• Tillåta biltrafik i centrala Hjo efter kl. 22 (8). 

• Inventera ödehus i kommunen (2). 

• All personal bör få utbildning i våld i nära relationer. 

• Skattesänkning. 

• Införa obligatorisk undervisning från förskolan och hela skolgången 

samt socialtjänst, skola, rektorer mm angående våld i nära relation. 

• Mera dialog tack, tidigare transparens etc och inte bara i informera i 

gammelmedia. Ut på nätet! Filmen ni gjort med Eva inför idag var 

jättebra men den kom ut för sent. Mera sånt fast tidigare! 

• Köp gamla Konsumfastigheten och utnyttja läget, gör något bättre 

av det än vad det är idag. Riv och eller sälj ev. vidare till någon lokal 

aktör som "känner" för Hjo och som vill utveckla /våga satsa på 

något unikt. "Vätterns hus" (jmf Havets hus i Lysekil) med exklusiva 

lägenheter, on top :) 

• Minska antalet blomsterhandlare på torget. Även ytorna! Vi har två 

fina åretrunthandlare som vi ska värna. 

 

Personal • Våga främja olikheter vid rekrytering. 

• Lyssna på personalen i verksamheterna. 

• Behålla personal, behandla personal med respekt.  

• Samverkan med kommunal. 

• Rättvisor kring löner. 

• Fler möjligheter till fast arbete inom kommunen. 
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• Hemsidan – Borde ligga länk till ansökan för skolan (timvikarie) 

under lediga jobb. Svårt hitta - jämfört med ansökan som timvikarie 

i omsorgen. 

 
Marknadsföring 

av kommunen 
• Skicka vykort till utflyttade Hjobor i 18–35 årsåldern med ”vi saknar 

dig” och lite info om vad som är nytt i kommunen. Undertecknad 

kommundirektören.  

• Marknadsföra Hjo som en attraktiv plats att bo och verka på i 

exempelvis Skövde, framförallt högskolan.  

• Marknadsför byggmöjligheterna på landet och ta vara på potentialen 

att många (särskilt barnfamiljer) kan arbeta hemifrån stor del av 

tiden och samtidigt ge sina barn lyxen av en liten skola/förskola på 

orten. Digitalisering och bra uppkoppling en möjlighet för oss! 

Resfria möten. 

• Lyfta fram Volvos grundare som kommer från Korsberga.  

 

Miljö och natur Laddningsmöjligheter (7) 

• Bättre möjlighet att ladda elbil, fler laddstationer (4). 

• Sätt upp laddstolpar vid nya Estrid Ericssonskolan.  

• Fler laddstolpar vid prärien.  

• Laddmöjligheter för elcyklar. 

 

Sopsortering och återvinning (5) 

• Att man utvecklar möjligheterna för sortering allehanda material så 

att det blir tillgängligt och nära för alla verksamma och boende i 

kommunen (2). 

• Skulle man inte kunna ordna en fysisk plats där t ex anställda på 

återvinningen kan ställa byggmaterial som är i bra skick, så kan 

allmänheten få ta därifrån? Eller att den som lämnar kan få ställa 

saker där, som fortfarande är i gott skick. 

• Bättre återvinningsmöjligheter i Gate, idag får var och en köra in 

återvinningen till tätorten.  

• Utbildning i återvinning och hur man kan minska sitt eget skräp. 

 

Bilpool/samåkande (7) 

• Stötta skapandet av en bilpool med elbilar, samåkningstjänster, 

cykelvägar och alternativa elfordon för nära transporter.  

• Bilpool. Liknande Aimo (använda en app) 

• Bilpool, vespapool. Underlätta för samåkande och -transport. 

• Minibussar, “utflyktsbussar” till specifika ställen. T.ex. badbuss till 

Tidaholm eller dyl. Skulle vara bra för miljön och att de som inte 

har råd med egen bil kan åka med den. 

• Ha ”cityturer” för att främja att folk parkerar utanför staden på 

sommaren. Typ som en transitbuss/tåg eller dyl. som går runt en 

slinga och man kan hoppa på/av.  

• På sommaren kan man ha en elbuss som transporterar mellan 

parkering i ytterområdet och till hamn, torg och Hjo stadspark. Typ 

en elektrifierad version av Lokhjomotivet. 

• Ha ett Hjotåg mellan campingen och torget för att slussa folk dit.  
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Förnybar energi (6) 

• Ge Hjo energi tydligare direktiv att agera för att införa solpaneler, 

solvärme, elladdare, batterilager mm för privatpersoner och företag. 

• Inventera tak som är lämpliga för solpaneler eller solvärme. Genom 

stor gemensam upphandling kan priset kapas för både material och 

arbete och samtidigt ge ekonomiska fördelar i kommunen. 

• Hjo Energi kan också ställa om värmeverket/fjärrvärme till att helt 

eller delvis gå över till storskalig solvärme med värmelager. 

• Biogas eller vätgasproduktion (se på Mariestad) är en annan 

möjlighet.  

• Satsa på att man ska kunna tanka biogas i Hjo (viktiga för t.ex. 

tyngre fordon som ej kan gå på el) 

• Det borde finnas underlag och goda möjligheter för en 

biogasanläggning i Hjo eftersom vi har flera stora gårdar med 

djurhållning.  

 

Stötta lokalproducerad mat (5) 

• Eko-marknad för lokala odlare/producenter. 

• Satsa på närodlat och stöd lokala företagare genom inköp av lokal 

mat till kommunal verksamhet. 

• Främja lokalproducerad mat. I en jordbruksbygd borde det gå att 

främja det närodlade i upphandlingar, bli självförsörjande på 

morötter, potatis, fläsk mm. Korta transporter och arbetstillfällen 

lokalt. 

• Gynna vår egna landsbygd! Mer lokalodlat och lokalproducerat - 

även mindre halvfabrikat. Detta borde synas såväl på våra 

restauranger som i våra kommunala kök. 

 

Övrigt 

• Jag tycker att Hjo skulle satsa på en bilfri dag i veckan… minst!  

• Mer våtmarker. Positivt för rening av vatten samt biologisk 

mångfald. 

• Tippstation för avfall i Gate så att folk ej slänger i skogen. 

• Byt ut samtliga kommunala fordon till elbilar. 

• Hjo kommun kan också tydligare verka genom energirådgivning. 

• Att Högaliden får fortsätta att vara ett vackert naturområde utan 

fler kalhyggen för alla kommuninvånares rekreation. Avverka bara 

enstaka träd åt gången och låt skogen föryngra sig självt genom att 

underlätta för lövträd i gläntor. 

• Utbildning, kultur som även tar upp hållbart boende, jordbruk, 

trädgård mm. 

• Att försvarets planer på utökning av de miljövidriga krigsövningarna 

i Vättern stoppas och nuvarande övningar flyttas till någon bassäng 

på ett inhägnat övningsområde, och att PFAS-gifterna saneras så det 

inte tillförs mer till vårt dricksvatten. Att nuvarande rening utökas 

så att det även omfattar PFAS och läkemedelsrester. 

• Arbetstiden börjar på bussen, för att få fler att åka kollektivt till 

jobbet! 
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Utveckling av 

hamnområdet 

Ta bort parkeringen (4) 

• Den stora parkeringen (i hamnen) har ett fantastiskt läge. Ta bort 

den och ersätt med annat som ger fler möjligheter till aktiviteter 

och umgänge i Hjo/vid vattnet. 

• Ta bort parkeringen i hamnen och använd den ytan till något bättre. 

• Nyttja Strömparterren på ett bättre sätt. Kan inte vara så att den 

finaste platsen i Hjo ska vara parkering.  

• Parkeringen nere i hamnen borde nyttjas till annat. 

 

Båtplatser/båtliv (3) 

• Skulle behöva fler båtplatser för småbåtar, för att gynna det som är 

framgångsrikt i Hjo.  

• Efterlyser både fler båtplaster men framförallt samling och 

engagemang kring ett levande båtliv. 

• Kanske kan några båtplatser reserveras för båtar som fler kan 

nyttja? Turister undrar tex om det går chartrar turer för fiske mm 

 

Samverkan kring hamnen (2) 

• Hamngrupp behövs. Föreningar + kommun tillsammans. 

Hamnvärdarna är ej på plats 11-17. 

• Vi skulle behöva bygga vidare på samarbete mellan näringsliv, 

föreningsliv och kommunen, kring Hjos styrkor. Det sker redan så 

på flera sätt, men jag upplever att det sker alltför lite kring 

hamnområdet. 

 

Övrigt 

• Bygg ut hamnen. Hinder för båtklubben som inte kan rekrytera nya 

medlemmar. 

• Höj bidraget för SS Trafik – en riktig PR för kommunen. 

• Parkeringsavgifter i hamnen bör tas bort, försvårar för många äldre 

som inte klarar av att betala på detta sätt. 

• Bättre belysning i hamnen, dvs för arbete och vid vissa tillfällen den 

mörka årstiden. 

• Utveckla strömpartären med dansbana och fiskebodar. 

• Mer platser för båtsläp i hamnen, alternativt båtramp i närheten.  

 

Gång- och 

cykelnätverket 

 

Cykelvägar utanför tätorten (12) 

• Fler cykelvägar in till stan från landsbygden. 

• Se till att den gamla järnvägen till Blikstorp är färdbar 

• Röj "gamla kvarnavägen" mellan "Korsbergarondellen & Södra 

infarten" så blir det ett promenadstråk/cykelväg (grus) längs med 

195:an från Skövde-rondellen (via Svärtan) vidare söder ut. 

• Att vi på landsbygden får en cykelväg utmed väg 195 in till Hjo från 

Grumphult/Ulvhult. Den kan med fördel byggas tillsammans med 

Karlsborgs kommun och starta i Mölltorp. 

• Det skulle gå utmärkt att cykla mellan Mofalla och Hjo om det 

funnits en liten cykelväg den sista delen av väg 194 och efter 

rondellen ner mot Hjo. Nu pratar vi om mellan 500-700 meter 

cykelväg som saknas för att kunna vara en säker cyklist. 

• Önskemål om GC-väg till Grevbäck alternativt till Björkenäs. Etapp 

1 till Björkenäs. Etapp 2 Björkenäs- Grevbäck. 

• Sopa cykelbana till Mullsjön för att inte cyklisterna ska cykla på 

vägen. 
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• Det finns lämpliga cykelvägar för fritidscykling från södra delarna av 

kommunen, via Korsgården, Hulan och in till Hjo. Kanske behöver 

man marknadsföra detta tydligare?  

• Utveckla nätet av cykelvägar mellan Hjo och grannkommunerna.  

• Utveckla cykelleder mellan flera platser.  

• Tydligt uppmärkt cykelled mellan Hjo och Tibro. 

• Karlsborgsvägens gång- och cykelväg som slutar strax efter Hjo 

Camping borde förlängas ut till väg 195 i en första etapp. Många 

som promenerar den sträckan och det är en otrygg sträcka där 

många bilister kör fort. 

 

Banvallen (2) 

• Att man utvecklar cykelvägsnätet och binder ihop de olika delarna, 

genom att göra cykelväg på den gamla banvallen. 

• Banvallen – behöver upprustas för att bli bättre att cykla på. Vore 

bra om den skottades på vintern.  

 

Knyta ihop vägar (2) 

• Bygg ihop olika snuttar, ex om man cyklar in i Hjo från Norr och 

Karlsborgsvägen så tar cykelvägen bara slut framför Stationen och 

då ska man korsa trafikerad väg och över på andra körbanan. 

• Bygga ihop gång- och cykelvägar.  

 

Övrigt 

• Satsa på trafiksäkerhet, främst underhåll av dåliga gångbanor. 

• Fler cykelbanor. 

• Tryckluftspumpar till cykel på fler ställen. 

• Skapa en "Hjo-runda", går ju att vika av på flera ställen (ner över 

Knäpplan, södra infarten, Myrebo etc) beroende på hur långt man 

vill gå/cykla perfekt för motion/rekreation. 

• Bättre cykelvägar, även från södra och norra delarna av Hjo, och i 

övrigt förutsättningar för cyklister, t.ex. cykelställ med tak. 

• Gör det tryggare för fotgängare i centrum, ex i Hamnbacken. 

• Underlätta för cyklister genom att prioritera trygga cykelvägar.  

 

Övrigt (ej 

kommunal 

verksamhet) 

Kommersiella intressen (16) 

• Kallbadhus (6), exempelvis med bastu och stege ned i vattnet vid 

Vättern. I trä med fönster ut mot sjön (inspiration från Varberg och 

Malmö).  

• Fler affärer (2). 

• Se till att det finns kontanthantering i Hjo. T.ex. tyska turister kan 

inte använda Swish. 

• Dinosauriepark i Korsberga. 

• Vattenland önskas. 

• Se till att öppettiderna inne i centrum på helger ökas för att 

tillgodose turisterna men även Hjoborna. 

• Större utbud av restauranger. 

• Minisaluhall. 

• Minizoo i stadsparken. 

• Bättre livsmedelsaffärer. 
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Kollektivtrafik (4) 

• Gratis bussar för alla 65+. I nuläget 75+. 

• Resor för 75+ borde vara gratis. 

• Gratis bussar för alla. 

• Busshållplatser över hela staden. T.ex. Borrbäck. 

• 20-kort gjorde att man ersatte vissa bilresor med bussresa. 

Återinför det! 

 

Boende (5) 

• Fler lägenheter (2). Vill bo här men svårt att hitta lägenheter. Gärna 

3:a, större lägenheter, bostadsrätt. 

• Enklare ettor, mindre tvåor. Instegslägenheter 

• Enkla bostäder. 

• Utveckla bostäder. Lägenheter och radhus för äldre och yngre så 

det blir ruljangs på flyttandet. 

• Bygg mer bostadsrätter, hyresrätter och radhus. 

 

Övrigt 

• Ha en mötesplats för hemmajobbare, typ co-workingspace (2) 

• 1-2 filer mellan Hjo och Skövde! Trafikverket. 

• Polisstation. 

• Fortsätta utveckla Hälsoveckan. 

• Knyta ihop Hjo med Östergötland – bro över Vättern. 

• Mer pengar till oss (barn/unga?). 

• Viktigt att hjälpa till att öka graden av förmåga till självförsörjning vid 

ev kris. 

• Medeltidsparad, bjuda in Hova. 

• Tårtkalas. 

• Skapa snäll-kedjor 

 

 

  



 

28 

 

 

 

 

Samverkan mellan många aktörer (9) 

• Samverka mer med närliggande kommuner kring utbud (exempelvis fritidsutbud). T.ex. 

bussturer, samåkning. Mötas och planera ihop. 

• Utveckla samarbetet ytterligare med närliggande kommuner/Skaraborg, alla behöver inte ha 

allt i varje kommun... Dela på kompetenser, tjänster och faciliteter; vi kan få tillgång till både 

spets-och breddkompetens till en billigare peng genom ökat samarbete och 

resursutnyttjande. 

• Skaraborg som en arbetsmarknadsregion - viktigt att vi jobbar tillsammans och krokar arm 

med varandra som kommuner. 

• Samverkan/samarbete (om så bara information emellan) mellan olika föreningar, se till att de 

inte ”krockar”. 

• Gott exempel på samverkan kommun-civilsamhälle: Rock mot cancer. 

• Hjo folkhögskola viktig aktör – kroka arm med dem. 

• Närmare samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. 

• Större samverkan mellan fastighetsägare och företagare. 

• Utveckla samverkan/tvärarbeten mellan skolorna i Hjo, t.ex. mellan årskurserna i Korsberga, 

Fågelås, tätorten. Besöka varandra mellan skolorna.  

 

Delaktighet från invånare (7) 

• Viktigt för invånarna att de får känna att de är med och bidrar och att de sedan ser att det 

blir verkstad av det. Det skapar en stolthet som är viktig.  

• Hjoborna måste engagera sig mer. 

• Invånare av olika åldrar och olika bakgrund måste vara drivande i samhällsutvecklingen. 

• Viktigt att kommunmedborgare känner att kommunen har en vilja att hitta gemensamma 

lösningar. Se till helhetsbilden istället för att snöa in på detaljer som hindrar. 

• Lyssna nån jäkla gång på ungdomarna! Inte bara på de gnälliga pensionärerna! 

• Kunden/besökarna/Hjoborna i fokus. Tillgängligt, nåbart. Anpassade öppettider för att möta 

det behovet. Behöver inte alltid vara ”rätt” person/kompetens men någon. Bemötande. 

• Ha bra kommunikation och en bra handläggare som jobbar för Hjoborna och ej emot. 

 

Föra in hållbarhetsaspekten (ekologisk) i styrning (5) 

• Inrätta ett Hållbarhetsråd som stöttar (information, kunskap, kompetens), granskar (mål, 

ekonomisk- och koldioxidbudget, planer, strategier, samt handlingsplaner) och 

inspirerar/driver på kommunens och andra aktörers arbete för ett hållbart samhälle (2). 

• Att vi satsar på nytänkande lokala och hållbara lösningar och inte fastnar i ohållbara och 

kortsiktigt billiga lösningar. 

• Att sätta upp ett mål om Hjo kommun vara 100 % fossilfri till 2030 kan vara ett sätt att få 

fokus och drivkraft mot ett gemensamt mål. 100 % förnyelsebart vore ännu bättre! 

• Att hållbarhetsaspekter tas hänsyn till i alla beslut i kommunen, en hållbarhetsintegrering.  

• Ta fram koldioxidbudget och införa denna som styrmedel i ekonomisk budget, 

upphandlingar, stora beslut samt i planarbetet, strategier och genomförandeplaner etc. 

GENOMFÖRANDE AV SAMHÄLLSUTVECKLING 
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Rekrytering och kompetens (4) 

• Försöka attrahera smarta, kompetenta människor till Hjo och Skaraborg är väldigt viktigt. 

• Rekrytering är en nyckelfråga. Rätt person på rätt plats är så viktigt. Då sker utveckling och 

medel används effektivt. Vi har inte råd med fel person på fel plats. 

• Använd konsulttjänster. 

• Inrätta en tjänst som kommunekolog för att inventera, skydda och öka den biologiska 

mångfalden i kommunen. Nyckelbiotoper (t ex våtmarker), rödlistande arter, invasiva arter 

är några områden för en kommunekolog att jobba med. Även att biologisk mångfald och 

miljöskydd blir en viktigare i kommunens planarbete, strategier, upphandlingar, ekonomisk 

budget och i det praktiska arbetet i kommunen, t ex grönyteskötesel, skötsel av kommunens 

mark och skogar.  

 

Kommun som möjliggörare (3) 

• Skapa fler mötesplatser och forum utifrån olika intressen och kommunen kan vara viktig som 

moderator.  

• Vilka ska göra jobbet? Kommunen ihop med alla som bor i Hjo, företag, privatpersoner. Alla 

kan inte alltid säga att någon annan ska göra allting. Det bästa är om eldsjälar kommer med 

idéer och kommunen hjälper till att ge förutsättningar. Kommunen behöver vara lyhörda för 

behoven.  

• Många aktörer behövs i samhällsutvecklingen. Kommun bör vara drivande men lyssna av 

många andra aktörer. Kommunen kan stå för kontinuitet, hålla saker vid liv och kratta 

manegen. 

 

Ta tillvara på idéer och engagemang (2) 

• Kommunen kan gå före och skapa en arena/verkstad för nya hållbara idéer. Ta tillvara det 

engagemang och idéer som finns hos personer inom Hjo kommun.  

• Ta tillvara på drivande personer med goda idéer, ej bromsa. 

 

Övrigt 

• Små steg för att som liten kommun är det svårt att göra flera stora investeringar på kort sikt 

och det är viktigt att man efter dialog ser att det faktiskt händer något. 

• Mindre resurser i en liten kommun gör att det är ännu viktigare att vi arbetar strategiskt och 

använder de medel vi har på ett klokt sätt.  

• Skapa årlig stor mötesplats där företag, kommun, föreningsliv, privatpersoner träffas och 

visar vad vi har i Hjo. Typ som en mässa.  

• Arbeta vidare med Tillsammans-skapet och Förenkla helt enkelt. Så viktigt att vi har en bra 

dialog, att vi är medspelare och inte motspelare. Att medarbetare känner att deras chefer 

litar på dem att göra sunda helhetsbedömningar. (Kopplingar till vår ledarmodell och 

värdegrund). 

• Växelverkan mellan städerna hade varit bra – hur kan dra nytta av varandra på ett bättre vis? 
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Chefer/ledning (9) 

• Rensa bort alla dessa chefer och andra onödiga tjänster som finns i kommunen. Ex kultur o 

fritid som har tre chefer. 

• Chefer med ledarkunskaper, inte sjuksköterskeutbildningar.  

• Inte inbitna Hjobor som alltid suttit på sina chefsposter, utan engagemang. Se upp för jäv och 

rensa bort den jäv som finns. 

• Organisationen behöver ändras uppifrån. Många tror att grundproblemet ligger i 

ledningsgruppen. 

• Trovärdiga chefer. [borttaget] Känns inte som omdömet är bra där. 

• En stor utmaning är enligt mig att bli av med svågerpolitik och tystnadskultur samt finna en 

ledningsgrupp med chefserfarenhet. 

• Plocka ned ledningsgruppen på jorden.  

• Utmaning är att få bra chefer som personalen kan lita på. 

• Chefer ska inte särbehandla medarbetare.  

 

Skola (4) 

• Bättre skola, bättre ledning, bättre och kunniga rektorer. 

• Våra barn är väldigt missnöjda med klimatet på högstadiet, ordningen i korridorer och 

klassrum och hur vuxenvärlden bemöter unga som inte klarar av att "sköta sig". Vi måste visa 

att vi bryr oss om våra ungdomar genom att inte ignorera problem. 

• Guldkroksskolan håller inte måttet.  

• Blått styre försämrar i skolan. 

 

Kommuntjänstemän (4) 

• Parkerande tjänstemän vid stadshuset – inte bra! 

• Hur står det till på byggnadskontoret när man ingen stadsarkitekt vill stanna?? Eller blir 

sparkad efter ett par år? 

• Minska antalet kommunala tjänstemän. 

• Tyvärr sitter mycket problem i kommunala verksamheter. 

 

Vård och omsorg (4) 

• Att flykten från framförallt äldreomsorgen tas på allvar. Att det bara heter att det är svårt att 

anställa personal är lögn när anställd efter anställd säger upp sig utan att chef reagerar. 

• Personal har uttryckt i enkäter att de är mycket missnöjda och saknar förtroende för 

ledningen inom vård- och omsorg. 

• Upplever att man på Klammern blandar personer med mycket respektive lite 

funktionsnedsättning. 

• Klammern är enformigt och tar inte tillvara på brukares engagemang/initiativ. 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 
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Personal (3) 

• Skippa konsulter som gör ohållbara scheman. 

• Hjo har en usel personalpolitik. 

• Att verka i Hjo kommun skulle kunna kännas bra om man blir hörd, har möjlighet till 

påverkan av arbetssituation och inte upplevde känslan av att fösas runt som boskap. 

 

Fritid (2) 

• Utegym – fel placering vid skolgården (Korsberga). 

• Varför är utredningen om Guldkroksområdet hemlig? En fullstor hall utlovades för tre år 

sen, och utveckling av området. Vart är den? Hur lång tid ska det ta? Fritidsgården? Vad 

händer? Personalen sägs upp? Vi barn- och tonårsfamiljer är OROLIGA. 

 

Övrigt 

• Torgets skamfläck – det vita 60-talshuset. 

• Parkeringsavgifter inte enbart positivt. Betalningsformen är svår för äldre. 

• Byggnadskontoret har ingen vidare renommé. 

• Socialtjänsten arbetar inte för barnens bästa utan sticker huvudet i sanden och låter förövare 

härja fritt. 

• Kommunen skall vara icke konfessionell, viktigt då är att kommunen Inte saluför Yoga som 

är en religionsyttring. 

• Mofalla nämns inte i kommunikationen kring visionsveckan – dåligt. 


