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Årsbokslut 2018
Övergripande om arbets- och näringslivskontoret
Arbets- och näringslivsnämndens verksamheter arbetar med att individer ska lämna ett
utanförskap och nå en sysselsättning men också för att det skapas tillväxt och att
turismverksamheten utvecklas. För att kunna uppnå dessa värden behövs det ett levande
fritidsliv med fokus på hälsa samt ett rikt kulturliv där både musik, konst och litteratur inryms.
Kontoret innehåller många olika verksamheter men som alla knyts samman i att förbättra för
och förstärka den enskilda individen.
Arbets- och näringslivskontoret består av sex olika enheter som har medarbetare och
utvecklare kopplade till sig, samt ett större EU-projekt med en projektledning och
medarbetare utplacerade på enheterna. Utöver enheterna finns det en övergripande
kontorschef samt en utvecklingsstrateg.
De enheter som finns representerade är:







Arbetsmarknad
Fritid- och folkhälsa
Individ- och familjeomsorg
Integration
Kultur och bibliotek
Näringsliv och turism

Integration Halland
Integration Halland är ett projekt som till största del finansieras av Europeiska socialfonden
(ESF) och syftar till att förbättra, förstärka och komplettera det som redan görs inom ramen
för nyanländas etablering. Hylte kommun är projektägare för projektet och det drivs
tillsammans med samtliga kommuner i Halland med nära samarbete med Arbetsförmedling,
Länsstyrelsen i Halland samt Region Halland. Projektets övergripande syfte och mål är att
bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för nyanlända kvinnor och män
samt bidra till att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser övergår
till utbildning och/eller anställning. Dessa övergripande syften ska uppnås genom insatser
inom fyra förändringsområden:




Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och
individuella måluppfyllelse.
Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje
samhällssektorn.
Arbeta för en jämställd arbetsmarknad.
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Gemensamt lärande.

Integration Halland startade i september 2015 och kommer fortgå fram till och med maj 2019.
Projektet driver och har drivit verksamhet riktad mot målgruppen och erbjudit ca tio olika
aktiviteter i de sex kommunerna. Dessa aktiviteter har pågått parallellt och har ständigt
förändrats; både utifrån förändringar av behov samt till följd av att det tillkommit andra
aktörer som erbjudit sysselsättning under etableringsperioden.
Projektets aktiviteter, som är lokalt anpassade efter Hallands arbetsmarknad, har innehållit
många olika insatser för att komplettera, förstärka och förbättra det som Arbetsförmedlingen
redan gör för kvinnor och män inom ramen för etableringsuppdraget. Innehållet i aktiviteterna
har bland annat bestått av: arbetsplatskultur, som sociala koder på en arbetsplats och de lagar
och regler som finns på svensk arbetsmarknad, kopplingen mellan hälsa och arbete, det
svenska utbildningssystemet, fördjupad samhällsorientering, fokus på förstärkt
språkprogression och kompetensmatchning mot arbetslivet. Samtliga insatser i projektet har
genomsyrats av de horisontella principerna (jämställdhet, icke-diskriminering och
tillgänglighet) och mycket fokus har lagts på att diskutera frågeställningar rörande
jämställdhet. Under 2018 har projektet fokuserat på att implementera de mest framgångsrika
delarna samt sprida metoderna gentemot andra målgrupper och andra aktörer.

Nyckeltal
För att få en effektiv verksamhet i kommunen och för att kunna nå visionen behövs det en bra
styrning. Hylte kommuns fullmäktige har antagit en styrmodell som innehåller en har
flerårsplan med budget, resultat- och ekonomisk plan. Bakgrunden till det är för att säkerställa
en god ekonomisk hushållning enligt kraven i kommunallagen. Det som menas med ”god
ekonomisk hushållning” är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket
innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas.
För att kunna mäta kommunens resultat används nyckeltal som delas in i tre olika perspektiv –
resurser som kommunen förfogar över (exempelvis ekonomi, personal, lokaler) samt den
verksamhet som bedrivs (aktiviteter och prestationer) skapar tillsammans resultatet (uppnådd
kvalitet). Kommunens fokus är att styra efter resultat för att tillgodose att den kvalitet som
eftersträvas också uppnås.
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Det finns olika nivåer av nyckeltal. Det finns nyckeltal antagna av kommunfullmäktige som
är kommunövergripande (men som mäts på olika kontor), nyckeltal som är antagna av de
olika nämnderna och redovisas till dessa samt nyckeltal på enhetsnivå.
Inom arbets- och näringslivsnämnden är nyckeltalen indelade i övergripande rubriker:





Arbete och försörjning (här ingår individ- och familjeomsorg, integrationsenheten
samt arbetsmarknadsenheten)
Fritid och folkhälsa
Kultur och bibliotek
Näringsliv och turism

Bokslutet är uppdelat utifrån dessa rubriker och innehåller en övergripande beskrivning,
nedslag i de olika verksamheterna, framtidsfokus samt återkoppling av nämndens nyckeltal.
Underlaget avslutas med en ekonomisk analys, nedslag i kurser och konferenser samt
personalsituation.

Arbete och försörjning
Arbetsmarknadsenheten
Övergripande beskrivning

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser gällande
ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsvariation, utrikesfödda som omfattas av
etableringsuppdraget samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Enhetens huvudsakliga
uppgift är att rusta personer som befinner sig något längre ifrån arbetsmarknaden med syfte
att öka möjligheten till arbete/studier och egen försörjning.
Verksamheternas inriktning och innehåll anpassas och utvecklas beroende på deltagarens
behov, förändringar på arbetsmarknaden samt utifrån uppdrag från de olika anvisande
myndigheterna.
Arbetsmarknadsenheten har under 2018 genomgått en förändringsresa där en genomlysning
påbörjats för att konkretisera vad enheten bör erbjuda för att fler individer kan få arbete eller
studier. Genomlysningen har påvisat att det finns behov av andra typer av insatser än tidigare,
inte minst genom olika typer av språkförstärkning, som komplement till SFI, då många av
deltagarna är nyanlända. Arbetet sker mer individbaserat och med tätare och mer djupgående
uppföljningar, detta för att individen kan få rätt stöttning och rätt ersättning. Under 2018 har
också samverkan med socialtjänsten och Arbetsförmedlingen stärks.
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Nedslag i verksamheten
Arbetsmarknadsenhetens praktiska verksamhet finns på ”MP-huset” där deltagaren kan pröva
sina arbetsförutsättningar med stöd från yrkeskunniga handledare, skapa sig
arbetslivserfarenhet och referenser. I dagsläget finns det ca 80 heltidsplatser på MP-huset
som är fördelade på10 olika avdelningar. Gemensamt för alla avdelningar är att deltagaren
inte behöver ha några förkunskaper eller erfarenhet av det aktuella arbetet. Arbetsuppgifter
finns inom en mängd olika branschområden såsom administration, hantverk, transport,
försäljning, service etc. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas av handledaren utifrån
deltagarens förutsättningar och syftet med den arbetsmarknadspolitiska insatsen, tillsammans
med individen.
MP-husets praktiska del utför mycket service gentemot den egna organisationen, alltså Hylte
kommun. Det kan handla om enklare renoveringar, utkörning av internpost och flytthjälp.
Utöver de praktiska delarna som erbjuds, är arbetsmarknadsenheten delaktig och utövande
inom både ESF-finansierade projekt som Integration Halland och Paradigm, samt bidrar till
kommunens aktivitetsansvar (KAA) där man ska erbjuda individuellt anpassade insatser till
ungdomar som inte har påbörjat, inte har fullföljt eller har avbrutit sin gymnasieutbildning.
Arbetsmarknadsenheten erbjuder även praktik till deltagare som har ett behov av detta och här
finns utifrån god samverkan i kommunen möjligheter att vara på praktik inom andra
kommunala verksamheter.
Gällande DUA-Delegationen (unga och nyanlända till arbete) har det gjorts en revidering av
överenskommelsen för DUA-unga till arbete. Under året har fokuserats på den fördjupade
samverkan gällande DUA-nyanlända till arbete där arbetet med att ta fram olika jobbspår har
fortgått.
Extratjänst är ett arbetsmarknadspolitiskt program som syftar till att ge den arbetssökande en
möjlighet till en anställning och det finns i dagsläget ett kollektivavtal för extratjänster. På sikt
är ambitionen att anställningen ska leda till ett annat arbete på den reguljära arbetsmarknaden
eller till studier. Under december meddelades kommunen att extratjänster inte kommer att
fortsätta, då den budget som antogs i riksdagen saknar denna insats. Dock återfinns
extratjänster i den överenskommelse som finns mellan regering och C och L. Vad som händer
under 2019 rörande extratjänster är därför i nuläget oklart.
Konceptet Arbetsplatsambassadörer är finansierat via Samordningsförbundet i Halland och
har för avsikt att de utbildade arbetsplatsambassadörerna arbetar med arbetsplatsens
arbetsmiljö, underlätta för att introducera nya medarbetare och/eller praktikanter och fokusera
på att skapa goda arbetsplatser. Arbetsmarknadsenheten erbjuder utbildningen till
medarbetare i kommunen och genomförde under 2018 tre olika utbildningstillfällen.
Med tanke på den ökade andel språksvaga deltagare som blir anvisade till
arbetsmarknadsenheten är behovet av språkträning än mer angeläget. Under hösten 2018 har
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en av de anställda handledarna på MP-huset utbildas till suggestopedilärare och kan på så sätt
arbeta med en språkförstärkande insats. Att kommunen kan erbjuda en pedagogisk utbildning
som kallas suggestopedi, vilket handlar om en helhetssyn på människan och lärandet och man
tränar in nya språk i olika typer av aktiviteter som innefattar rörelse, rollspel, musik, sång,
dans och spel kommer vara betydelsefullt för att fler individer ska kunna nå arbete eller
studier.
Samordningsförbundet kommer under tre år bedriva ESF projektet ”PARADIGM”. Projektet
kommer att arbeta i Södra Halland (Halmstad, Hylte och Laholm) och utgå från
Samordningsförbundet i Halmstad. PARADIGM vill stödja personer med särskilt behov av
stöd för att nå arbetsmarknaden eller studier. Projektet riktar sig främst till unga vuxna med
aktivitetsersättning med förlängd skolgång samt arbetslösa med funktionshinderkodning (1829 år), i syfte att öka övergångarna till arbete och studier. I PARADIGM arbetas det efter
tillvägagångssättet PAR (Participatory Action Research) som betonar deltagande av deltagare
i formandet av innehållet i verksamheten. Verksamheten utförs i Halmstad och det är flera
deltagare som pendlar från Hylte.
Framtid
Under 2019 kommer arbetsmarknadsenheten fortsätta sitt intensiva arbete med att strukturera
arbetsmarknadsenhetens insatser i form av ordinarie insatser likväl som projekt och regionala
samverkansinsatser, detta för att på bästa och mest effektiva sätt skapa förutsättningar för att
få individen till egenförsörjning. Enheten arbetar mycket med att lyfta blicken och ha ett
större fokus på kompetensförsörjning. Detta arbete är långsiktigt och kommer att fortgå och
kontinuerligt utvecklas. Mycket av arbetet består också i att skapa en enhetlighet i
arbetsmetoderna och arbeta med ett tydligare coachande förhållningssätt gentemot deltagarna.
Arbetsmarknadsenheten planerar en översyn för hur de på bäst sätt kan utbilda och rusta
deltagare för att bli anställningsbara i Hylte kommun. Detta gäller framförallt inom områden
vård/barnomsorg m.fl.) som anses mest aktuellt. Ett nära samarbete med utbildningssidan
samt aktuell överenskommelse gällande DUA tillsammans med Arbetsförmedlingen kommer
vara en viktig faktor för att möjliggöra detta.
Under 2019 kommer den påbörjade samverkan med IFO vuxen att fortsätta. Samverkans
fokus är att fördjupa arbetet med målgruppen på arbetsmarknadsenheten och på så sätt och
minska tiden individen är i behov av ekonomiskt bistånd.

Individ- och familjeomsorg
Övergripande beskrivning

Individ- och familjeomsorgen ska verka för goda livsvillkor vad gäller till exempel arbete,
utbildning och bostad. IFO har ansvar för att kunna ge upplysningar, råd, stöd och ekonomisk
hjälp till de personer i kommunen som behöver det.
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För att kommunens invånare ska kunna få det stöd och den hjälp de behöver är det nödvändigt
för kommunen att ta reda på vilka hjälpbehov som finns genom uppsökande verksamhet.
Informera om vilken service kommunen har att erbjuda samt vid behov förmedla kontakter
med andra myndigheter.
Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. När socialtjänsten gör insatser ska man
särskilt beakta barnets bästa.
Nedslag i verksamheten

Under 2018 har IFO vuxen genomgått en förändringsresa där arbetssättet har utvecklats och
förändrats. Enhetens missbruksvård har under 2018 arbetat mer uppsökande och proaktivt för
att tidigare kunna fånga upp individer. Fokus har legat på fler motiverande samtal.
Missbruksvården har också ett samverkansprojekt tillsammans med övriga halländska
kommuner som fortsatt under 2018. Under året har det i första hand varit störst fokus på att få
till en fungerande öppenvård mellan kommun och region Halland. Medarbetarna arbetar
tillsammans med Halmstad och Laholm med att få igång en fungerande beroendekedja mellan
kommun och region som ska leda till att få en bättre vård för personer med missbruks- och
beroendeproblematik.
Under 2018 har andelen ärenden rörande våld i nära relationer ökat, framförallt inom
hedersrelaterat våld. Ökad information inom området kan leda till att mörkertalet minskat.
Enheten har under 2018 tillsammans med de övriga kontoren som arbetar med socialtjänst
påbörjat ett projekt för att starta en gemensam öppenvård där socialtjänstens alla
verksamheter samverkar. Projektet finansierades med regionala prio-medel. Tanken är att
personalen ska arbeta mer tätt ihop och ha ärenden gemensamt över gränserna.
Som ett ytterligare led i samverkan mellan kommunens socialtjänst har det startats upp ett
Konsultationsteam som består av erfarna socialtjänsthandläggare från varje kontor, första
socialsekreterare samt kurator från elevhälsan. Under samverkan har man både tagit upp
ärenden som varit avidentifierade såväl som tillfällen när samtycke inhämtats från den
enskilde. Omsorgs-, arbets- och näringslivs- samt barn- och ungdomskontoret har även
påbörjat Frukostmöten för att lära känna varandra och informera varandra om varandras
verksamheter.
Under våren har uppbyggnad av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete påbörjats.
Majoriteten av verksamheternas klientprocesser har kartlagts tillsammans med medarbetarna.
Kopplat till processerna har de rutiner som krävs för att säkra klientkvalitén identifierats och
kartlagts. I samband med processkartläggning har risker för klientkvalitén i processerna
identifierats. Riskerna har värderats genom riskanalys som ska mynna ut i en egenkontroll för
att kontrollera risker som inte följs upp genom någon annan resultatuppföljning i
verksamheten.
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Under våren har arbetet för att utveckla det systematiskta förbättringsarbetet för att säkra
klientkvalitén påbörjats, genom att börja bygga upp struktur för avvikelsehantering.
Medarbetarna har fått utbildning om avvikelser och rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah.
Riktlinje för hantering av missförhållanden har upprättats för att tydliggöra ansvarsfördelning
och hantering av missförhållanden eller risk för missförhållanden.
Arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete och man har under hela 2017 arbetat aktivt med
rutiner och riktlinjer, vilket fortsätter under 2018. Arbetsmiljön med allt vad det innebär, är
starkt förknippat med personalomsättning, så detta är en högst aktuell fråga.
När det gäller ekonomiskt bistånd har man gjort insatser i form av fler socialsekreterare, färre
ärenden per socialsekreterare, mer stöd, utförligare rutiner och riktlinjer. Nu ska man inom
områdena missbruk och våld i nära relation göra ett likande arbete med utförligare rutiner och
riktlinjer. Det är ett arbete som tar tid och resurser men som kommer gynna verksamheten på
både kort och lång sikt.
Framtid

Under kommande år ska enheten fortsätta utvecklingen av öppenvården som kan ha en positiv
inverkan hos Hylte kommuns medborgare.
De har påbörjats ett samarbete med kyrkan för att nå utsatta individer, inom främst missbruk,
och det är något vi ska bygga vidare på. Genom att arbeta mer förebyggande kommer också
kvalitén i enhetens arbete öka.
Enheten kommer under 2019 att fokusera på att tydliggöra behov hos den enskilde, inom
exempelvis missbruk.
Det finns en osäkerhet i hur det stora flyktingmottagandet kommer att påverka
försörjningsstödet i framtiden.

Integrationsenheten
Övergripande beskrivning

Integrationsenheten ansvarar för flyktingmottagandet i kommunen (med undantag för
ensamkommande barn). En väg in stöttar, vägleder och coachar nyanlända under deras första
två år. Integrationsenheten arbetar med stöttning och coachning för att nyanlända skall
komma igång med sysselsättning och egenförsörjning.
Det är tre övergripande områden som integrationsenheten arbetar med:


Myndighetsutövning. Att betala ut bistånd till nyanlända och arbeta aktivt med att
följa upp dokumentationen kring insatser, samt följa upp om beslut fattas inom rätt tid
utifrån inkommen ansökan.
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Hälsoutbildning. Att ge nyanlända en hälsoutbildning som stärker deras möjligheter
att når arbetsmarkanden, finansieras med medel från ESF. Utvärdering och granskning
görs inom ramen för Integration Halland.



Samhällsorientering. Vilket är en lagstadgad insats som ska ge förutsättningar och
kunskap som ska underlätta integrationen i de t svenska samhället. Utvärdering och
granskning görs gemensamt av den regionala samverkansgruppen för
samhällsorientering.

Från integrationsenheten används även befintliga resurser till att genomföra kvalitetsarbete
tillsammans med kvalitetsutvecklaren för att tillsammans med IFO-vuxen utveckla arbetssätt
och rutiner.
Nedslag i verksamheten

Under 2018 har kommunen haft en högre mottagande än beräknat, totalt 186 personer.
Enheten har därför fått stötta upp med en extra personal inom myndighetsutövning.
År:
Mottagna:

2013
93

2014
254

2015
400

2016
333

2017
251

2018
186

På grund av att SFI fortsatt har haft lång väntetid har integrationsenheten erbjudit
nybörjarsvenska som komplement för sysselsättning. Det har fungerat bra som en extra insats
för målgruppen.
Som kommun har Hylte ansvar för att leverera samhällsorientering inom ramen för nyanlända
kvinnor och män inom etablering. Samhällsorienteringen har tidigare varit upphandlad hos en
extern aktör, men sedan i mars 2018 driver integrationsenheten det i egen regi. Utvärderingen
av samhällsorienteringen visar på hög kvalitet och stor efterfrågan för utbildningen.
Det finns en regional samverkan för enhetens utbildningsinsatser, detta för att dra lärdom av
varandras erfarenheter. Enheten har också ett samarbete med Laholms kommun för att aktivt
arbeta med att fånga upp nyanlända som är föräldralediga. Finansiering sker via medel
erhållna från Länsstyrelsen.
Framtid

Enheten kommer under 2019 se över sin organisation för att så effektivt som möjligt kunna
möta ett minskat mottagande.

Måluppfyllelse
Delmål

✔

Målnivå enligt budget 2018

Kommentar

Du som söker hjälp för ditt missbruk Avvikelse från åtagandet får vara Finns ingen avvikelse
erbjuds träff inom fem arbetsdagar.
högst
5
%,
mäts
genom
avvikelserapport.
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✔

✔

Du som får försörjningsstöd erbjuds
en sysselsättningsgaranti, du som är
mellan
18-24
år
erbjuds
sysselsättning inom tio dagar och du
som är äldre inom sex månader.

Avvikelsen
från Finns ingen avvikelse
sysselsättningsgarantin får vara
högst 10 %, mäts genom
avvikelserapport.

Du
som
har
ansökt
om Avvikelse max 10 %.
försörjningsstöd erbjuds en tid inom
tio arbetsdagar.

Avvikelsen är under 5 %

✔

Du
som
har
beviljats Avvikelsen från åtagande får vara Finns ingen avvikelse
försörjningsstöd ska få det utbetalt högst 10 %, mäts genom
inom tre arbetsdagar.
avvikelserapport

✔

Du som behöver hjälp till ett Måluppfyllelse 100 %, mäts genom Finns ingen avvikelse
skyddat boende erbjuds detta samma avvikelserappor
dag.

✔

Du som söker skuldsanering erbjuds Måluppfyllelse 100 %
en tid inom två månader.

Finns ingen avvikelse

Resultat till och med 31/12 2018
Nyckeltal resultat

Röd

Gul

Grön

Resultat

0 - 35%

36 - 44%

45 - 100%

13,5 %

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid
nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde

21 -

11 - 20

0 - 10

21

*Andelen långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med
ekonomiskt bistånd

36 - 100%

31 - 35%

0 - 30%

23,9 %

Tid till sysselsättning, 18-24 år inom tio dagar

0-74%

75-89%

90-100%

100%

Tid till sysselsättning, 25 år och uppåt inom sex månader

0-74%

75-89%

90-100%

100%

Tid till träff med handläggare, missbruk inom fem dagar

0-89%

90-95%

96-100%

100%

Tid till skyddat boende samma dag

0-99%

100%

100%

Tid till utbetalning av försörjningsstöd, från beslut inom tre dagar

0-89%

90-94%

95-100%

100%

Tid till träff med handläggare, försörjningsstöd inom tio dagar

0-89%

90-94%

95-100%

95%

0-4

5-14

15

-

Andel som kommer ut i arbete/studier efter avslut inom
arbetsmarknadsverksamhet, andel (%)

Ökad anställningsbarhet, självskattning (förbättring %)
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Nyckeltal resurs

Resultat

Antal överklaganden, beslut ekonomiskt bistånd
*Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv.

22
1276

*Biståndsmottagare i befolkningen, andel (%)

7,2

*Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)

13,6

*Avser resultat för 2017. Statistik för 2018 är inte tillgänglig.
Under 2018 uppnår vi alla serviceåtaganden. Tidigare har det varit åtagandet gällande
skuldsanering som inte uppnåtts men nu utförs arbetsuppgiften av personal utanför IFO
vuxen.
För de nyckeltal som är röda kommer arbets- och näringslivskontoret att återkomma med en
djupare analys. Det vi kan se är att då den svenska arbetsmarknaden har varit mycket stark de
senaste åren så är det de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden som är arbeteslösa
och anvisas till kommunens arbetsmarknadsinsatser.
På grund av för få svarsenkäter under året har det inte varit möjligt att mäta nyckeltalet ökat
anställningsbarhet, självskattning. Arbetsmarknadsenheten kommer att se över sina rutiner så
att detta görs framåt.

Fritid- och folkhälsa
Övergripande beskrivning

Folkhälsoarbetet syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen. Örnahallens Hälsocenter ger ökade möjligheter till att välja en
hälsosam livsstil och inspirerar till sunda vanor. Fritids- och idrottsverksamhet skapar
möjligheter till att bibehålla eller öka en god fysisk, psykisk och social hälsa.
Fritidsgårdsverksamheten skapar mötesplatser för kommunens unga utifrån en tydlig
värdegrund samt verkar för ökad delaktighet.
Nedslag i verksamheten

Verksamheten på Örnahallens Hälsocenter består av gym, gruppträning samt simhall.
Samtliga delar är välfungerande och renoveringen som genomfördes 2013-2014 har inneburit
ett lyft för verksamheten. Gymmet används i stor utsträckning, inte minst av den äldre
generationen vilket till viss del kan härledas till att det infördes avgiftsfri träning för
målgruppen 70+. Den ledarledda seniorträningen har också lett till en stor tillströmning av
äldre kunder.
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Uppdrag Hälsa har fortsatt varit ett framgångsrikt och effektivt sätt att arbeta med
korttidsfrånvaro som tillsammans med övriga hälsofrämjande åtgärder genererar interna
intäkter. Arbetssättet är unikt i Sverige inom området, vilket har skapat uppmärksamhet både
lokalt, regionalt och nationellt. Flera kommuner runt om i landet har tagit efter kommunens
modell att arbeta med korttidsfrånvaro och det kommer med jämna mellanrum in
förfrågningar om studiebesök och kunskapsutbyte. Konceptet kan enkelt överföras även till
andra grupper vilket också sker med till exempel ungdomsgruppen i samarbete med
arbetsmarknadsenheten.
Idrottsskolan har fortsatt varit mycket uppskattad dels av barn och föräldrar, men även av
föreningar som genom idrottsskolan ökar sina möjligheter till rekrytering av nya medlemmar.
Ur folkhälso- och jämställdhetsperspektiv är det mycket värt att ge barn en möjlighet att prova
på många olika aktiviteter till en mycket låg kostnad. Det har också anställts feriearbetare
under två sommarveckor för att erbjuda idrottsaktiviteter för 9-12-åringar. Detta har skett
under ledning av Hallands idrottsförbund i samarbete med Hylte kommun.
Anläggandet av en ny konstgräsplan inleddes under försommaren och den stod färdig under
hösten 2018.
Verksamheten på Hylte fritidsgård vid Örnatorget har etablerat sig och har öppet tisdag till
fredag för ungdomar 13 till 18 år. Det sker många besök varje dag från ungdomar i hela
målgruppen, behovet är störst på fredagar men i övrigt är det ett relativt jämnt flöde. Totalt
sett har det skett 3 000 besök i verksamheten under 2018, varav 67 % killar och 33 % tjejer.
Vid årsskiftet startades det också upp en mobil fritidsgård med syftet att bedriva
fritidsgårdsverksamhet för åldersgruppen 10-18 år i de mindre orterna i Hylte kommun. Sedan
aktiviteterna startade i maj har det varit 1046 besök, varav 48 % killar och 52 % tjejer. Både
Hylte fritidsgård och den mobila fritidsgården har över 80 % nöjda besökare.
Under sommaren 2018 har det åter igen bedrivits sommarfritidsgård samt ytterligare
aktiviteter för barn och unga 6-15 år, Statliga bidrag har även under 2018 möjliggjort
anställningen av sommarfritidsledare under sommarlovet, ett späckat aktivitetsschema samt
inköp till sommarfritidsgården.
Camp Vallsnäs har för andra året genomförts i arbets- och näringslivskontorets regi. Under tre
aktivitetsfyllda veckor var det 145 deltagande barn som fick leka detektiver, lära sig bad- och
båtvett, lösa mysterier, spela spel och bara umgås under avslappnade former. Lägret blev på
det hela taget mycket lyckat.
Boost Hylte är ett folkhälsoinitiativ som finansieras av Hylte kommun med stöd av Region
Halland. Syftet är att skapa framtidstro i målgruppen unga vuxna 15-30 år, visa på
möjligheterna med att bo och verka i Hylte kommun samt öka tilltron till individernas egen
förmåga. Det senaste året har arbetet verkligen funnit sin form och börjar ”sätta sig” bland
12

kommuninvånarna och målgruppen. Bland annat har simskola för vuxna initierats, öppen hall
har erbjudits, arrangemang kopplade till valet har genomförts och en mängd föreläsningar och
aktiviteter med fokus på att främja psykisk hälsa har ägt rum. Flera initiativ har kommit från
personer i målgruppen vilket är nytt och mycket positivt.
Det strategiska folkhälsoarbetet har fokuserat på tillits- och ANDTS-frågor samt övriga
befintliga arbetssätt som Föräldrar Emellan m.m. ANDTS står för alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel. En ANDTS-samordnare har tillsatts sedan den 1 januari. Arbetet med ANDTS
är i full gång och har fokuserat på att informera kommunens verksamheter om hur de på ett
bra sätt kan lyfta arbetet med ANDTS-frågor samt vikten av att detta görs. Besök har även
genomförts till elever i årskurs 5 och 6 samt på IM och En Väg In.

Framtid
Utveckling och förbättring av utbudet på Örnahallens Hälsocenter är en ständigt pågående
process. Under 2019 kommer en renovering att äga rum som ligger inom ramen för
kommunens investeringar.
Det främjande och proaktiva arbetet gentemot föreningarna kommer att förbättras i och med
införandet av en föreningsutvecklare. Under 2019 kommer kontoret också genomföra en
undersökning om hur Hyltes föreningar mår.
LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomfördes i samtliga klasser på Örnaskolan
under hösten 2018. Under 2019 kommer ett analysarbete att ske för att tydliggöra behov,
utmaningar och det blir en tydlighet i hur ungdomar mår i Hylte.
Boost Hylte kommer fortsätta att bedrivas småskaligt med fokus på insatser som på ett mer
direkt sätt berör psykisk ohälsa eller främjar psykisk hälsa i gruppen unga vuxna 15-30 år.
Förhoppningen är ett fortsatt stöd från Region Halland och Hyltenämnden i specifika insatser.
ANDTS-arbetet kommer att arbeta för att utveckla samarbetet med skolorna i kommunen för
att jobba för kunskapshöjande och främjande aktiviteter på olika plan. Arbetet kommer också
att innefatta näringsliv och föreningsliv för att nå ut med information och åtgärder på bred
front. Målet är att via information och åtgärder minska bruket i hela kommunen med fokus på
barn och unga samt Hylte kommun som organisation.
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Måluppfyllelse
Delmål

✔

✔

Målnivå enligt budget 2018

Du som är besökare erbjuds stöd av Besökaren kontaktas av en Hälso- Avvikelsen är 0 %. Hälsoutvecklaren är
Hälsoutvecklare
i
Örnahallens utvecklare inom fem arbetsdagar, en mycket uppskattad tjänst i vårt utbud
Hälsocenter.
mäts genom avvikelserapport.
vilket kan påvisas med en nöjdhetsgrad
på 100 %.
Du som är besökare erbjuds ett
behovsanpassat och varierat motionsutbud i Örnahallens Hälsocenter

Föreningar
inbjuds
till
kommande föreningsträffar

✔

✔

Kommentar

Nöjdhetsgraden bland besökare på Antalet nöjda kunder är 97 %. Detta är
Örnahallens Hälsocenter ska vara den högsta noteringen hittills.
minst 80 %, mäts via enkät januarimars.

åter- Antal träffar, minst en per år utöver
möten för fördelning av halltider.
Måluppfyllelse 100 %, mäts via
enkät under januari-mars.

Avvikelsen är 0 % då föreningarna
erbjudits återkommande möten. 100 %
är nöjda med innehållet i föreningsträffarna,
servicen
och
tillgängligheten från kontorets sida,
vilket är mycket glädjande.

Under högsäsong (september-april) Måluppfyllelse
100 %
öppet- Avvikelsen är 0 % då besökarna haft
erbjuds du som besökare tillgång till hållande, mäts genom avvikelse- tillgång till badet sex dagar i veckan
badet sex dagar i veckan (med rapport.
under perioden.
undantag för storhelg).

Resultat till och med 31/12 2018
Nyckeltal resultat

Röd

Gul

Grön

Resultat

Nöjdhetsgraden bland besökare på Örnahallens hälsocenter

0-59 %

60-79 %

80-100 %

97 %

Enkät kring nöjdhet/bemötande för alla föreningskontakter

0-59 %

60-79 %

80-100 %

100 %

Stöd av hälsocoach, inom fem dagar

0-89 %

90-94 %

95-100 %

100 %

1

1

Återkommande föreningsträffar

0

Öppettider högsäsong, sex dagar i veckan (undantag storhelg)

0-95 %

95-99 %

100%

100 %

Nöjdhet bland besökare på Hylte fritidsgård

0-59 %

60-79 %

80-100%

89 %

Nöjdhet bland besökare på mobil fritidsgård

0-59 %

60-79 %

80-100%

96 %

Andel elever åk sex med godkänd simkunnighet

0-59 %

60-79 %

80-100 %

80 %
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Nyckeltal resurs
Antal besökare på Örnahallen

Resultat
35093

Antal aktiviteter i pensionärsföreningarna

477

Antal bokningstimmar, konstgräsplanen Örnvallen

568

Antal besökare fritidsgården

3000

Serviceåtagandena uppfylls inom alla delmål. Flera noteringar är dessutom de högsta
någonsin vilket är mycket glädjande.
Hälsoutvecklaren och tjänsterna kopplade till detta uppmäter en nöjdhetsgrad på 100 %.
Uppsöker kunderna någon av våra hälsoutvecklare ska kunden bli kontaktad inom fem
arbetsdagar vilket uppfylls med god marginal.
Utbudet av träningsformer på Örnahallens Hälsocenter har varit stabilt under senaste åren och
nu är målet att bibehålla denna höga nivå. Verksamheten fungerar väl men begränsas något av
gamla och slitna lokaler med ett stort renoveringsbehov.
Nöjdhetsgraden bland besökarna på Örnahallens Hälsocenter uppmättes till 97 % vilket är den
högsta noteringen hittills. Vid mätningen som gjordes 2012, då renoveringen inte hade
påbörjats låg nöjdhetsgraden på 36 %. Renoveringen tillsammans med fokus på bemötande
har gett positiva resultat i form av ökad kundnöjdhet, vilket är mycket glädjande. 2017 var
endast 63 % av de tillfrågade kunderna nöjda med öppettiderna på anläggningen men efter en
utökning av gymmets öppettider så har detta förbättrats avsevärt. 80 % är nöjda med
receptionens tider och hela 97 respektive 95 % är nöjda med gymmets och simhallens
öppettider.
Tjänster som är kopplade till fritid och det bemötande som kontoret ger får väldigt gott
omdöme och nöjdhetsgraden är 100 % enligt den årliga föreningsenkäten. Nöjdhetsgraden
beträffande information och tillgänglighet på webbplats är även den 100 %.
Vi håller en kontinuerlig dialog med föreningarna genom föreningsmöten och strävar efter att
föreningarna ska ha inflytande i frågor som rör dem.
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Kultur och bibliotek
Övergripande beskrivning

Inom enheten kultur och bibliotek drivs dels våra bibliotek men också samordning och
utförande av kommunens kulturaktiviteter.
Det grundläggande uppdraget som alla bibliotek har enligt Bibliotekslagen 2013:801 är att
verka för det demokratiska samhällets utveckling, genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för allmän
bildning och kultur. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt vissa grupper samtidigt som
biblioteken ska vara tillgängliga för alla. Samverkan ska ske mellan biblioteken.
Genom kommunens egen kulturverksamhet, samt i samverkan med andra aktörer, ska enheten
erbjuda alla kommuninvånare ett kvalitativt och brett utbud av kulturaktiviteter i hela
kommunen. Syftet är att väcka nyfikenhet, utmana till nya upplevelser och stimulera till eget
skapande.
Nedslag i verksamheten

Folkbibliotekens huvuduppdrag är att erbjuda ett utbud av medier och tjänster präglade av
allsidighet och kvalitet, med syftet att särskilt främja läsning och tillgången till litteratur men
också att höja medborgarnas digitala kompetens. I år har enheten haft möjlighet att arbeta
extra frågan med hjälp av en ungdomspraktikant. Språkutveckling och läsintresset hos barn
och unga är en prioriterad arbetsuppgift och därför är det extra roligt att vi under våren har
börjat med hembesök hos familjer med små barn, för att stödja barnens språkutveckling.
Fokus för kulturarbetet har under 2018 varit att stärka och skapa nya samarbeten, dels med
fria aktörer men också på regional nivå. Hylte ska vara en självklar plats för den kvalitativa
kulturen och ge alla möjlighet att ta del av den, oavsett var man bor i kommunen. Med ett
fungerande kulturstöd på plats samt infrastruktur för marknadsföring och kommunikation har
en satsning gjorts för att upptäcka nya platser för kulturarrangemang och samverkan. Vår roll
som inkubator för nya initiativ inom kulturområdet har stärkts och ungdomars kulturella
situation har under 2018 fått ett större utrymme.
I Hylte kommun erbjuder vi meröppet. Meröppet innebär att efter tecknande av avtal har
låntagare möjlighet att vistas på biblioteket även när det är obemannat mellan klockan 7-22.
Totala antalet Meröppet-låntagare är nu uppe i 153 personer. Dessa i sin tur kan under eget
ansvar släppa in fler personer i biblioteket under besöken, vilket också sker t ex i samband
med bokcaféer, språkcaféer och klassbesök på filialerna men även genom att låntagarna tar
med familjemedlemmar.
Meröppet har haft ett väldigt bra utfall hos filialerna i Torup och Unnaryd, där vart tredje
besök sker utöver ordinarie öppettid. Detta betyder att kommunens lokaler och beståndet
utnyttjas mer, utan extra kostnader samt att låntagarna själva kan bestämma när de vill göra
sitt besök. I Hylte är det bara 3 % av antalet biblioteksbesök som sker utöver ordinarie
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öppettid. Det kan förklaras med att öppettiderna är generösare än på filialerna, men
marknadsföringsinsatser behövs för att kunna sprida meröppet på Hylte bibliotek.
Under året syns en minskning av antalet biblioteksbesök på samtliga bibliotek, mest sjunker
det på filialerna där det ser ut att handla om en minskning på 20-30%. I Hylte minskar antalet
besök med 8 %. Trenden är nationell och förmodligen har den varma sommaren varit en
bidragande faktor men den förklarar inte hela minskningen. En troligare förklaring kan vara
byte av besöksräknare på samtliga bibliotek i början av 2018 samt tekniska problem i
samband med detta.
Antalet lån av e-böcker och e-ljudböcker uppgår hittills till 1945 utlån, vilket är mer än en
fördubbling jämfört med 2017. Låntagarna kan hemifrån låna både e-böcker och ljudböcker.
Detta har ökat tillgänglighet till litteratur för medborgarna och lockat en del nya användare till
biblioteket, samtidigt som tjänsten också kan ha bidragit till att antalet fysiska besök minskar.
Mellan april-september har biblioteket kunnat erbjuda besökarna digitalt stöd. Medborgarna
har kunnat få särskild hjälp med att komma igång med Hyltebibliotekens digitala tjänster eller
få hjälp med datorer, surfplattor och mobiler (ej lagning eller felsökning). Enligt regeringens
digitaliseringsstrategi har biblioteken en viktig roll att öka den digitala kompetensen hos
allmänheten.
Under våren har förberedelser påbörjats för att utöka läsfrämjande aktiviteter med
faktabokcirkel och högläsning för vuxna. Enheten har medverkat på olika boksamtal både för
barn och vuxna, samt tillhandahållit bokcirkelkassar till de många privata bokcirklarna som
finns runtom i kommunen. Bokcirkelkassarna är populära och det är stor efterfrågan på nya
kassar. Målsättningen är framåt att öka antalet författarbesök (både med skönlitterära
författare och faktaboksförfattare), vilka verkar läsfrämjande och är uppskattade.
Språkstart Halland samfinansieras av Hylte kommun och Region Halland. Språkstartare gör
tillsammans med barn- och ungdomsbibliotekarie eller filialbibliotekarie hembesök hos
nyblivna familjer samt anordnar språkstartsaktiviteter på öppna förskolan och biblioteken.
Medarbetarna inspirerar och informerar målsmän om vikten av att tala, rimma, ramsa, läsa,
leka och sjunga med barnen för att på så sätt utveckla språket. Barnen får ett språkutvecklande
gåvopaket, till största delen bestående av böcker. Under våren har familjer med barn födda
från och med 1 oktober 2017 fått besök. Språkstartarna har kommit in hos 89 % av de familjer
som erbjudits besök, vilket är en mycket bra siffra. Besöken har också fått ett gott
mottagande, de flesta har varit positiva och glada över gåvorna. Till hösten kommer även
ettåringar att få besök. Samtliga barn som har besökts har tackat ja till att få ytterligare besök,
vilket är glädjande. Genom Språkstart Halland kommer barnens förutsättningar att lyckas med
skolgången utjämnas, vilket i förlängningen har stor betydelse för deras fortsatta liv.
Integrationen ökar tack vare kontakten med språkstartarna och nya låntagare hittar till både
biblioteken och öppna förskolan tack vare hembesöken.

17

Under slutet av 2017 påbörjades biblioteksverksamhet på två av kommunens tre
äldreboenden. Tidigare har endast Malmagården fått besök av bibliotekarier. De boende har
möjlighet att få individuella besök en gång varje månad, men de kan också låna medier från
den bokdeposition som finns på boendena.
Genom ett närmre samarbete med Kultur i Halland kommer kommunens egna arrangemang
under 2018 få en markant höjning av kvalité. Under året kommer Hylte få besök av musiker
från bl.a. Orkneyöarna, Senegal, Indien, Frankrike, England och Spanien. En annan nyhet är
att arrangemangen kommer flytta in i biblioteket där en intim scen kommer byggas för
scenkonst och samtal.
Genom ett uppsökande förhållningssätt har projektet Kultur på tur börjat ta form, det är ett
samarbetskoncept mellan Kultur och Biblioteksenheten på Hylte kommun och det fria
kulturlivet. Tillsammans planerar och arrangerar de båda parterna kulturaktiviteter. Syftet är
att bidra till en levande landsbygd och ett tillgängligt och kvalitativt kulturutbud i hela
kommunen. Hittills har två samarrangemang planerats, Världens Band i Nyarps Bygdegård i
samarbete med Långaryd Världens släktbygd samt Quilty i Brännö gård i samarbete med
Kinnareds hembygdsförening och Brännö folkets park. Målet är att också genomföra och
skapa samarrangemang i Unnaryd, Torup samt Rydö.
Genom samverkansavtal bidrar Region Halland och Hylte kommun tillsammans med årligen
400 000 kr till Bonadsmuséet i Unnaryd mellan åren 2018-2021. Det ekonomiska stödet har
gjort att verksamheten kan drivas med avlöning/ersättning istället för med ideella krafter.
Öppettiderna har utökats väsentligt, liksom antalet aktiviteter, exempelvis skaparverkstäder
och sommarkurser kopplade till bonadsmåleri. Genom en kontinuerlig bemanning av museet
under sommaren är verksamheten mer stabil och kan marknadsföras bättre regionalt och
nationellt, dessutom kan mer energi läggas på verksamhetsutveckling, planering för framtiden
och forskning.
Framtid

Hyltebiblioteken vill öka invånarnas medie- och informationskompetens och den digitala
kompetensen, t ex genom att delta i befintliga nationella satsningar samt genom egna
utbildningsinsatser. Under 2019 kommer Hylte kommun, med hjälp av medel från
Internetstiftelsen, att starta ett DigidelCenter för att kunna stötta invånarna och öka
kompetensen. Behovet av kompetenshöjning inom områdena blir allt större då fler och fler
samhällsfunktioner digitaliseras och t ex dagstidningar får allt mindre betydelse för
människors nyhetbevakning. Makten att bestämma en nyhets värde ligger mer och mer hos
individen, och inte sällan får så kallade ”faked news” stor spridning på t ex sociala medier.
Risken är att detta blir ett stort demokratiskt problem i framtiden, om människor inte kan
granska information källkritiskt. Allt fler tjänsteleverantörer erbjuder också enbart sina
tjänster på nätet. Alla måste kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner för att undvika
utanförskap.
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För att ta oss an problematiken kommer enheten via statliga bidrag från Stärkta bibliotek att
anställa en bibliotekarie som kommer att arbeta både med digitalisering (både bibliotekets
egna tjänster och andras) och medie- och informationskompetens inklusive källkritik under ett
års tid, med början i november. Bibliotekarien kommer också att stötta upp vårt läsfrämjande
arbete för vuxna.
Hyltebiblioteken strävar efter att erbjuda bättre service och nå fler användare där de befinner
sig. Språkstart är en metod, men för att kunna göra det i ännu större utsträckning behöver det
arbetas mer med uppsökande verksamhet. De allmänna kommunikationerna lämnar mer att
önska och en hel del kommuninvånare utan körkort har svårt att ta sig till Hylte, Torup eller
Unnaryd.
Arbetet med kommunikation, nätverkande, medel och mötesplatser intensifieras. Behovet av
en dedikerad och anpassad yta för att utveckla kulturlivet är central. Vi vill öka möjligheterna
för Hyltes invånare att både skapa, utöva/uttrycka och uppleva olika kulturella aktiviteter. Det
vore önskvärt att också barn- och ungdomskulturen får möjlighet att utvecklas på samma sätt
som vuxenkulturen har fått tack vare tjänsten som kulturutvecklare.

Måluppfyllelse
Delmål

✔

Du har
böcker
lämna
böcker

Målnivå enligt budget
Kommentar
2018
möjlighet att genom oss låna Antalet fjärrlån skall mätas Under januari till juli har det beviljats 230
från andra bibliotek och årligen.
inköpsförslag (vilket återigen är mer än en
förslag på inköp av nya
fördubbling jämfört med 2017). Det har gjorts
161 fjärrlån och vi har själva lånat ut egna
medier 34 gånger till andra bibliotek

✔

Du kan få hjälp med att hitta medier Mätningar ska göras årligen av
och tjänster utifrån dina personliga antal nyförvärv och utlån.
förutsättningar
Kvalitativ
intervjuundersökning
kan
göras vid behov

Vi erbjuder lån av talböcker men hjälper även
besökaren med egen nedladdning av
talböcker. Siffrorna redovisas endast på
årsbasis, varför inga resultat finns att redovisa
till delårsbokslutet.

✔

Biblioteken erbjuder dig tillgång till
dator med internetuppkoppling. Du
kan få tillgång till trådlöst nätverk
om du har en egen enhet med dig.

Användningen av internetdatorer är fortsatt
stor. Under 2017 användes dessa i genomsnitt
33 h/vecka, vilket innebär en minskning med
1 h/v jämfört med jan-jul 2017.

Vi arrangerar
utställningar

✔

olika

former

Mätningar ska göras årligen av
antal bokningar samt bokade
timmar och sättas i relation till
antal internetdatorer

av Antal utställningar ska vara Vi har anordnat åtta utställningar på
cirka 10 per år
biblioteken i Hylte, Torup och Unnaryd.
Sedan vi började med meröppet finns bara
bibliotekens låsbara glasmontrar tillgängliga
som utställningsytor, vilket gör det lite mer
svårarbetat. I och med den stora
ommöbleringen i augusti kommer det att
finnas en yta i mitten av biblioteket i Hylte att
tillgå, där vi kan ha större utställningar utan
stöldbegärligt material. Bland de utställningar
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vi haft hittills i år kan nämnas en knivutställning med lokala konthantverkare samt
en utställning med finska krigsbarn i Halland
via Hallands bildningsförbund

✔

Vi anordnar olika former av Antal barnarrangemang ska Antalet arrangemang för barn och unga har
kulturarrangemang varav flertalet vara cirka 8 per år
återigen ökat, och under våren erbjöd vi 15
riktade mot barn
olika arrangemang inklusive workshops,
hantverk och författarbesök för barn och unga
samt ungdomsfestivalen Live by Youth. I de
förstnämnda deltog totalt ca 550 barn och
unga och festivalen lockade 300 deltagare. På
vuxensidan erbjöds sex olika föreläsningar i
vitt skilda ämnen (skönlitteratur x 2,
arkeologi, odling, Italien, psykiatri) och tre
konserter. Samtliga föreläsare har också
skrivit böcker och lockade tillsammans nästan
200 personer. Lika många personer har besökt
konserterna, varav två har varit större och en
mindre intim.

Resultat till och med 31/12 2018
Nyckeltal resultat

Röd

Gul

Grön

Resultat

0-57999

58000-61999

62000-

62148

Möjlighet till lån från andra bibliotek, antal lån

0-249

250-299

300-

347 inlån,
67 utlån

Inköp på förslag från besökare, antal inköp

0-29

30-39

40-

429

Arrangera utställningar

0-5

6-7

8-

20

Anordna kulturarrangemang, vuxna

0-2

3

4-

20

Anordna kulturarrangemang, barn

0-5

6-7

8-

61

0-89%

90-94%

95-100%

100%

Totalt antal utlån

Publika internetdatorer 30 timmar/vecka

Nyckeltal resurs

Resultat

Antal utlånade e-böcker

1945

*Nettokostnad bibliotek, kr/inv.

557

Antal besökare under mer-öppet tiderna.

5878

*Avser resultat för 2017. Statistik för 2018 är inte tillgänglig.
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Kontoret uppfyller alla serviceåtaganden och alla nyckeltal inom kultur- och
biblioteksverksamheten.
Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten och har i flera fall varit föregångare i länet
när det gäller införa ny teknik och exponera vårt utbud på ett positivt sätt. Vi var först i landet
med vårt bibliotekssystem och är också väldigt tidiga med Meröppet.

Näringsliv och turism
Övergripande beskrivning
Näringslivsenhetens arbete och uppdrag grundar sig i Hylte kommuns strategiska
näringslivsprogram som är framtaget i dialog med politiker, tjänstemän och det lokala
näringslivet. Programmet omfattar fem prioriterade områden:






Attraktiva livs-och boendemiljöer
Samverkan skola och näringsliv
Service
Varumärkesbyggande
Infrastruktur

Genom en kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet i olika forum görs under året
prioriteringar i arbetet i enlighet med områdena ovan.
Hylte kommuns turismverksamhet samarbetar med företagare, föreningar och enskilda aktiva
på ett positivt och utvecklande sätt och skapar därigenom en hållbar turismnäring, vilket
samtidigt genererar ett positivt utbud för kommunens invånare.
Nedslag i verksamheten

Den 24 augusti 2017 invigdes Företagscentret i Hylte beläget på Storgatan 12 i centrala
Hyltebruk. Länsförsäkringar Halland upplåter delar av sina gamla kontorslokaler till Hylte
kommun till förmån för det lokala näringslivet och aktörer som Nyföretagarcentrum, Almi,
Coompanion samt Timbanken. Nyttjandegraden under våren 2018 har varit mycket bra.
Centret har haft över 200 unika bokningar där Almi står för majoriteten av besöken kopplat
till sin företagarrådgivning för nyanlända.
Under våren hölls även ett uppföljningsmöte med Länsförsäkringar där det presenterades
besöksstatistik och samtalades om de satsningar som enheten vill göra för att locka fler
besökare till centret. Under mötet beslutades det även att vi kommer bemanna genom att
förlägga våra arbetsplatser på centret.
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Hylte kommun beslutade att stötta Företagarna i Hyltes Award Party. Näringslivsenheten
bistod med att sprida inbjudan samt skriva nomineringarna för de olika priskategorierna.
Galan är till för att uppmärksamma duktiga entreprenörer och eldsjälar i kommunen.
Hylte kommun delade ut priset som Årets möjliggörare till Tiraholms Fisk. Emma Vari, Hylte
kommuns studie- och yrkesvägledare, tilldelades pris för årets kommunala tjänsteman.
För fjärde året i rad genomfördes aktiviteten Företagsambassadören för elever i årskurs 8 på
Örnaskolan och vårt lokala näringsliv. Syftet är att stärka samarbetet mellan skola och
näringsliv, samt strategiskt jobba för en långsiktig kompetensförsörjning i kommunen. Genom
att synliggöra företag, yrkesroller och uppgifter kopplat till utbildning, ökar kunskapen hos
ungdomar om hur arbetsmarknaden ser ut och kan i sin tur bidra till bättre underbyggda val
inför gymnasiet. Företagen har möjlighet att tidigt knyta kontakt med framtidens arbetskraft,
informera och lära sig hur den kommande genrationen tänker gällande arbete och
arbetsplatser.
Under våren var vi med och samarbetade med högstadiet på Örnaskolan när eleverna i årskurs
8 skulle ut på prao. Totalt 129 elever uppdelat på två veckor fick möjligheten att testa 88
arbetsplatser i hela Hylte kommun.
Information och nätverksträffar för näringslivet i Hylte kommun har under våren 2018
anordnats vid fyra tillfällen. Träffarna sker ofta i samverkan med den lokala
företagarföreningen Företagarna i Hylte. Vi har ett tätt och jämlikt samarbete och vi ser att
uppslutningen blir god på träffarna vi ordnar tillsammans. Vi kommer dock fortsatt att hålla i
egna träffar också när behovet uppstår. Under våren höll vi exempelvis i två av tillfällena
själva då vi diskuterade upphandling samt höll en utbildning i vårt fastighetsverktyg
Objektvision.
Ung Drive genomfördes för fjärde året i rad i samverkan med Falkenberg och Laholm.
Projektägarskapet varierar och i år höll Hylte i samordningen. Projektet finansieras av
kommunerna tillsammans med Region Halland. Varje kommun tilldelas tolv platser där
deltagarna får möjlighet att prova sina entreprenörsvingar under sommaren. Målgruppen är
högstadieelever och gymnasieungdomar på nationella programmet och ensamkommande
nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. För att få delta ansöker ungdomen genom
att presentera en företagsidé som sedan konkurensutsätts i förhållande till andra ansökningar
som inkommer. Syftet är att tidigt skapa intresse för entreprenörskap och företagande, och på
ett praktiskt sätt ge ungdomarna möjlighet att testa sina idéer i skarpt läge.
2018 var det ett tydligt ökat intresse från ungdomarna och Hylte kommun fick utöver de tolv
ordinarie platserna utöka med åtta platser för att söktrycket var så högt.
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Den andra och sista gruppen av nätverksprojektet Broa Över avslutades under våren. Broa
Över är ett utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och
framtidsanda i samhället genom att erbjuda kompetenshöjning inom eget ledarskap och
personlig utveckling. Totalt så har 100 personer deltagit i projektet och de två utvärderingar
som har genomförts visar på att satsningen var mycket lyckad. Vi har även sett resultat i form
av nya samarbeten mellan företag och att nya nätverk är på gång.
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290
kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen
innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års kommande ranking bygger till
två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden
januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. Hylte kommun
ligger på plats 86, vilket är 1 placering bättre mot föregående år.
Almi Företagspartner har under våren genomfört en lokal entreprenörsskola för nyanlända i
samarbete med vår enhet och Arbetsförmedlingen. Tolv nyanlända, varav en majoritet
kvinnor, fick vid fem tillfällen under våren bekanta sig med vad det innebär att driva företag i
Sverige.
Under våren 2018 lanserades en ny turismwebbplats www.visithylte.se. Bakgrunden till
satsningen var att ge invånare och besökare en lätt åtkomst till de evenemang som finns inom
kommunen.
Inom ramen för Destination Halland har det under våren samt sommaren genomförts en
förstudie för att se på möjligheterna till att göra Hylteslingan till en regional cykelled.
Slutrapport och redovisning kommer att presenteras under hösten. Förhoppningsvis följs nu
förstudien av Hylteslingan upp med ett projekt där det arbetas med att få Hylteslingan klassad
som en regional cykelled tillsammans med Halmstad kommun.
De återkommande evenemangen, Hylte Konst- och hantverksrunda och Turista hemma
genomfördes för fjärde året. Det sker i samarbete med de lokala företagen inom respektive
område. Båda är välbesökta och uppskattade aktiviteter som är årligen återkommande.
Den 10-11 augusti 2018 genomfördes en prototyp för ett nytt koncept som kallas för
Hallifornia – In to the Woods.
Målet med evenemanget är att tillsammans med Hylte kommun och Region Halland:



Bidra till att stärka Hyltes attraktivitet, lokala identitet och varumärke – för att
inspirera människor till att vilja leva, verka och bo här.
Skapa evenemang som synliggör möjligheten för kulturskapare och företagare att
verka i Hylte.
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Skapa en lokal förankring och delaktighet hos invånare, företag, föreningar, ideella
drivkrafter och medborgare. Gärna från flera orter i kommunen.
Framhäva ett inkluderande förhållningssätt – integration, jämlikhet och delaktighet
för alla åldrar.
Främja en hållbar samhällsutveckling.
Stärka destinationen Hylte och besöksnäringen i kommunen.

Kommunen har fått avslag från Trafikverket när det gäller klassningen regional led av
cykelled Bolmen Runt. Det stora och nuvarande problemet är en s.k. röd sträcka (vägen är för
trafikerad) på Ljungbys sida av sjön Bolmen. Ljungby kommun är ledhuvudman och nu har
en vakans på turismtjänsten, till följd av det har arbetet tillfälligt stagnerat.
EU-projektet Destination Halland 2020 fortgår och arbetet sker inom tre fokusområden;
Kunskap, affärsutveckling och kommunikation. Samt ett ESF-projekt ”Kompetens
Destination Halland”.
Framtid

De processer som finns beskrivna under nedslag i verksamheten kommer att fortgå och
fortsätta utvecklas. Under våren 2019 kommer arbetet med att ta fram ett nytt
näringslivsprogram/tillväxtprogram att påbörjas.

Måluppfyllelse
Delmål

✔

✔

✔

Målnivå enligt budget 2018

Kommentar

När du vill starta företag eller vill Vi förmedlar kontakt inom fem Vi har uppfyllt målet med snabb service.
utveckla din befintliga verksamhet arbetsdagar från det att förfrågan
lotsar vi dig till rätt aktör.
inkommit.
Du som företagarare erbjuds även Lotsmöten erbjuds vid tio fasta De som har efterfrågat lotsmöten har fått
företagslots vid exempelvis ansökan tillfällen per år samt vid behov.
det.
om tillstånd hos kommunen.

Du som företagare inbjuds till Varje
år
hålls
minst
fyra Under våren har det genomförts fyra
återkommande Nätverksträffar.
företagsträffar i kommunens regi.
organiserade träffar.
Du som företagare erbjuds

✔

Vi kommer årligen att anordna minst Företagsambassadören genomfördes för
två aktiviteter där grundskolan och fjärde året under vårterminen. Under
Att samverka med grundskolan i näringslivet kan samverka.
våren hade även alla elever i åk 8 prao.
olika projekt.
Aktivt medverka på sociala medier

✔

Fem inlägg i snitt per vecka på Uppfyllt förutom att bloggen är nerlagd
Facebook (Näringsliv/Turism)
sedan 2016. Enheten har inte längre
någon anställd under sommaren, då
Tre inlägg i snitt per vecka på Kontaktcentret tagit över
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Instagram (Turism)

turistinformationen.

Två blogginlägg per dag när Hylte
turistblogg är igång under sommaren
(Turism)

✔

Erbjuda trespråkig turistinformation Hylteguiden med kartor trycks i Ny webbplats lanserades våren 2018
om Hylte kommun, digitalt och i januari och informationen är på www.visithylte.se
tryck
svenska, engelska och tyska. Samma
material
finns
på
www.hylte.se/tursim där vi även
kompletterar med en webbkarta

✔

Erbjuda en självserviceplats med Förutom Hylteguiden ska vi Turistsjälvserviceplatsen finns kvar som
turistinformation
i
centrala tillhandahålla information om större ett komplement till den information som
Hyltebruk
”dragare” inom Halland och finns på Kontaktcentret.
Småland
samt
lokala
besöksnäringars material

Resultat till och med 31/12 2018
Nyckeltal resultat

Röd

Gul

Grön

Resultat

Aktiva på sociala medier, minst åtta inlägg/vecka, genomsnitt

0-5

6-7

8-

8

Förmedla kontakt till rätt aktör, antal dagar

8-

6-7

0-5

3

1

2-

2

Erbjuda aktiviter där skola och näringsliv samverkar
Erbjuda nätverksträffar minst fyra tillfällen/år

0-2

3

4-

4

Nöjdhet bland ungdomar i våra verksamheter

0-59%

60-79%

80-100%

68 %

Kundnöjdhet vid besök turistinformationen (hemsidan)

0-59%

60-79%

80-100%

*

Kundnöjdhet vid besök turistinformationen (fysiska)

Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år

Turistinformationen har flyttat till kommunens kontaktcenter

Istället för fasta tider erbjuder kontoret lotsmöten när de
efterfrågas. Samtliga som efterfrågat lotsmöten har fått
det.

Nyckeltalet nöjdhet bland ungdomar i våra verksamheter är delvis uppfyllt och har försämrats
från föregående år. Nyckeltalet är från en mätning som görs bland deltagarna inom Ung
Drive. Det är baserat på ett fåtal personer. Näringslivsenheten kommer ha en dialog med
utförarna av Ung Drive om att resultatet har försämrats från föregående år.
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Nyckeltalet kundnöjdhet vid besök turistinformationen (hemsidan) är en del i
utvecklingsarbetet med nya turismwebplatsen som påbörjades under 2018, och det arbetet är
inte klart än.

26

Ekonomiskt utfall
Arbete och näringslivsnämnden
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet
Arbets- och näringslivsnämnden
BRÅ
Näringslivsfrämjande åtgärder
Turistverksamhet

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Summa
Budget

Bokslut
2018

Avvikelse Avvikelse
2018
i%

427

459

460

421

39

0

6

0

0

0

1 045

959

969

897

72

8,4%

603

565

688

650

39

5,6%

1 785

2 520

1 941

579

23,0%

Stöd till studieorganisationer

300

300

300

300

0

0,2%

Allmän kulturverksamhet

241

493

1 573

1 525

48

3,1%

Barnkulturverksamhet

50

0

7,4%

2 048

Allmän Fritidsverksamhet

Prognos Prognos
Avvikelse Avvikelse
nov
juli

50

107

165

129

36

22,0%

Bibliotek

5 058

5 646

5 247

5 335

-88

-1,7%

Idrotts- och fritidsanläggningar

5 147

5 102

5 622

5 872

-250

-4,5%

Hälsocenter

6 746

6 929

7 545

7 402

143

1,9%

Fritidsgårdar

525

1 700

4 288

3 273

1 015

23,7%

Folkhälsa

285

296

645

559

86

13,3%

Kontorsövergripande ANK

1 960

2 352

2 522

2 136

386

15,3%

Institutionsvård för vuxna

400
200

200

3 192

1 208

2 250

2 250

0

0,0%

Öppna insatser för vuxna

615

387

683

444

239

35,0%

200

150

Övrig vuxenvård

633

956

689

1 740

-1 051

-152,6%

-1 000

-900

10 027

8 979

10 545

9 365

1 180

11,2%

1 200

1 200

6 057

7 087

6 880

8 794

-1 914

-27,8%

-1 600

-1 200

482

-112

89

89

0

0,0%

0

5 267

7 257

7 789

7 211

579

7,4%

300

300

50 707

52 461

61 470

60 333

1 137

1,8%

-250

-250

Ekonomiskt bistånd
IFO ärendehandläggning vuxen
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder
Total
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Driftsredovisning per konto

Konto
Bidrag

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2018

Bokslut 2018

Avvikelse
2018

Avvikelse i
%
-13,2%
6 446
-25,5%
822

Prognos
Prognos
Avvikelse Avvikelse
nov
juli

-26 457

-33 334

-48 839

-55 286

-4 442

-3 623

-3 220

-4 043

Summa intäkter

-30 900

-36 957

-52 060

-59 328

7 269

-14,0%

300

300

Personalkostnader

35 991

39 315

50 219

52 460

-2 241

-4,5%

250

250

Hyror

11 741

12 239

13 396

13 478

-81

-0,6%

Kapitalkostnader

517

545

522

513

10

1,8%

Övriga kostnader

33 358

37 319

49 392

53 211

-3 819

-7,7%

-800

-800

Summa kostnader

81 607

89 418

113 530

119 662

-6 132

-5,4%

-550

-550

1 137

1,8%

-250

-250

Övriga intäkter

Summa Driftsredovisning

50 707

52 461

61 470

60 333

Kurser, konferenser och representation ingår med 1 102 tkr för 2018
I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:
Nytt löneavtal
Golf SM

Summa Verksamhet
497 fördelat på samtliga vht
75 Näringslivsfrämj åtgärder

Belysning Motionsspår Unnaryd

160 Allm fritidsvht

Utredning Hur mår föreningarna

300 Allmän fritidsvht

Bonadsmuseét Unnaryd

150 Allmän kulturvht

Fritidsgård investering ljud och ljus

100 Fritidsgårdar

Hyror Hyltebostäder
Sa tilläggsbudget 2018:

687 Hälsocenter, Idrotts- fritidsanläggningar
1 969

I tabellen ovan ingår
åtgärdspaketet enligt nedan
Åtgärdspaketet
ÅP Förstärkn. Ung i Hylte

500

500

0

2 300

2 300

0

ÅP Utökat kom. sommarjobb

300

300

0

ÅP Extra lokst föreningar

250

250

0

3 350

3 350

0

ÅP P. Unga Vuxna 18-29 år

Sa åtgärdspaketet:
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Kurs och konferens
Utfall 2018

Kurs och konferens
Extern representation
Intern representation
Summa Kurs och Konferens samt Representation
*Här har bokförts 13 700 som egentligen borde bokförts på kurs och

Utfall 2017

1 039 560
31 880
31 071*

261 605
72 499
14 400

1 102 511

348 503

konferens.

Nämndens utbildningskostnader för 2018 är högre än 2017. Under föregående år hade
kontoret historiskt låga kostnader för kurser och konferenser vid jämförelse med tidigare år.
Under perioden har kontoret startat upp nya verksamheter som har genererat
utbildningskostnader motsvarande 89 000 kr. De nya verksamheterna är kvalitetsutveckling
inom socialtjänst, ANDTS-samordning, samhällsorientering för nyanlända kvinnor och män
samt mobil fritidsgård.
Inom socialtjänst har det anställts nya medarbetare vilket genererar olika
introduktionsutbildningar till en summa av 60 000 kr. Utbildning inom GDPR har också
genomförts för att kunna klara de nya lagkraven och där har kostnaden varit 12 600 kr.
I utfallet för 2018 ingår kostnader på 551 tkr som är kostnader som finansieras med externa
medel som är öronmärkta för utbildning. Dessa medel har bekostat utbildningar för egen
personal, personal inom andra kontor, andra organisationer samt även allmänhet.
I övrigt har medel gått till handledning, kompetensutveckling inom kontorets olika
yrkesområden, ledarskapsutbildning, utvecklingsdagar för enheter samt teambuildingsinsatser för att skapa samsyn.
Den interna representationen består av det kommunala julbordet samt blommor vid
avtackning.

Ekonomisk analys
Arbets- och näringslivsnämndens årsbokslut 2018 visar på ett positivt ekonomiskt utfall på
1 137 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1,8 % gentemot den totala budgeten.
Vid årsbokslutet 2018 gör fritid och folkhälsa en positiv avvikelse på 579 tkr. Av dessa medel
utgörs 460 tkr av medel som nämnden erhöll under december månad för uppgifter som
kommer att utföras under 2019. Medlen kommer att begäras resultatbalanserade.
Mobila fritidsgården startades upp under våren 2018 vilket har gjort att enheten inte har haft
kostnader för hela 2018. Rydö City 616, som är en förening, upphörde med sin verksamhet
vilket innebar att deras kommunala bidrag inte betalades ut. Den förändringen minskade
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kostnader för externa fritidsgårdar. Enheten erhöll också statliga bidrag på 901 tkr under året
vilket ledde till att många aktiviteter kunde bedrivas med hjälp av enbart statliga medel.
Ekonomiskt bistånd fortsätter att visa ett överskott gentemot budget vilket är glädjande. Det
sker en viss överflyttning från den kommunala flyktingmottagningen, men överföringen har
varit mindre än befarat.
Handläggningen inom IFO vuxen gör ett underskott på 1914 tkr. Bakgrunden till underskottet
kan till största del härledas till att enheten fått ta in en konsul till följd av sjukskrivningar.
Det sker en ökning av våld i nära relationer, framförallt hedersrelaterat våld. Till följd av det
gör övrig vuxenvård en negativ avvikelse på 1051 tkr.
Kontorets arbetsmarknadsåtgärder fungerar under året bättre än tidigare vilket är positivt för
den enskilde individen. Utvecklingen av insatserna har gjort att enheten har kunnat öka sina
intäkter vilket förklarar det överskott som enheten har. Många insatser har också finansierats
med externa medel, så som ESF-medel.

Personalsituation
Vi har under året haft en sjukfrånvaro på 7,72 % vilket är en ökning jämfört med samma
period 2017 (7,33 %). Vi har under perioden fortsatta problem med hög personalomsättning
inom IFO-vuxen. Kontoret har i övrigt bl.a. rekryterat integrationshandläggare, personal inom
arbetsmarknadsenheten samt fritidsledare.
Medarbetarenkäten har under året förbättrats sedan föregående år och arbets- och
näringslivskontoret har för 2018 fått högst resultat i kommunen. Kontorets resultat är 83 av
100 och kommunens genomsnitt är 77 av 100.
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