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Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018
Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens grunduppdrag, sker parallellt andra uppdrag, program
och planer som politiken vill styra mot. I och med varje ny mandatperiod kan
kommunfullmäktige ta fram ett program för den politik och verksamhet som man avser att
bedriva under perioden. Detta program har i regel karaktär av att både långsiktiga planer och
kortsiktiga åtgärder. Programmet är även till vägledning för arbetet i de olika nämnderna.
Fokus ligger även i målstyrningen på resultat vilket gör att dessa program och planer med
mera bör utmynna i mål till vilka nyckeltal med målnivåer kan kopplas. Programmets syfte är
att Hylte kommun blir en än bättre plats att bo på för våra invånare, arbeta och driva företag i
och än mer attraktivt för besökare.
För oss är det viktigt att ta ansvar för helheten i den kommunala verksamheten och arbeta för
en god ekonomisk hushållning och en kommunal ekonomi i balans. Arbetet ska präglas av
framtidstro och förnyelse. Hela kommunen ska utvecklas.
Vår gemensamma värdegrund bygger på alla människors lika värde. Varje form av
diskriminering ska motverkas. Vi kommer verka för jämställdhet i hela den kommunala
organisationen. Alla människor som söker sig till Hylte kommun är välkomna och är en del av
vår kommuns positiva utveckling.
Ett modernt samhälle kräver en långsiktigt hållbar utveckling och kommunens verksamhet
behöver därför präglas av ett konsekvent miljöarbete.
Politiska prioriteringar för FRAMTID HYLTE är grundskola/förskola, näringspolitik, äldres
trygghet, miljö/klimat och integration.
Förskola och grundskola
Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska

Ansvarig
Bedömning
Stigert Pettersson Delvis uppfyllt
Kommentar
Arbetet med att minska barngrupperna pågår. På varje förskola har varit diskussioner och det
har tagits fram strategier för hur man skall minska barngrupperna. Vi ser även i mätningar att
antalet barn per grupp minskat under senaste året.
Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas

Ansvarig

Bedömning

Stigert Pettersson Ej uppfyllt
Kommentar
Utredning kommer startas under våren 17.
Lärarna ska ges mer tid för pedagogik

Ansvarig
Bedömning
Stigert Pettersson Ej uppfyllt
Kommentar
En partssammansatt arbetsgrupp kommer arbeta med frågan med start under vårterminen 17.
Arbetet för en giftfri förskola ska inledas

Ansvarig
Bedömning
Stigert Pettersson I hög grad uppfyllt
Kommentar
Barn- och ungdomsnämnden har behandlat frågan om strategi för giftfri förskola. En
upphandling har gjorts för att göra en genomgång och inventering av samtliga förskolor.
Arbetet med inventering på förskolor har påbörjats och kompetensutbildning av personal
genomförs under våren 17.
Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola

Ansvarig
Bedömning
Stigert Pettersson Ej utvärderad

