Bilaga 1: Sammanfattning identifierade områden
Nämnd: Arbets- och näringslivsnämnden
Identifierat område/händelse

Föreslagen åtgärd/förändring

Kvalitetsutvecklare, IFO

Permanenta tjänsten.

Svårt att rekrytera personal IFO

Hålla nere ärendemängden.
Aktivt arbeta med personalens arbetsmiljö.
Fortsätta arbeta med löneläget.
Se över olika former av boenden. Ge kontoret i uppdrag att fram ett
förslag på en långsiktig lösning för tillfälligt boende.
Arbets‐ och näringslivsnämnden initierar en dialog med omsorgsnämnden
angående personligt ombud.
Över tid kan det bli aktuellt med personalförstärkningar.

Bostadssituationen
Psykisk ohälsa, komplexa ärenden IFO
Ökat antal ärenden ekonomiskt bistånd

Digitalisering och E‐arkiv
Offentlig utställningslokal

Språkstart Halland

Problem med berusade besökare och stökiga
ungdomsgäng
Ökat digitalt medieutbud
Rusta upp hörsalen
Belysning biblioteket

Saknas bidrag för utrustning och material

Lokal‐ och anläggningsbidrag

Det är viktigt att kontoret får stöd i frågan från
kommunledningskontoret.
Undersöka om det går att omvandla balkongen på biblioteket till en
utställningslokal. Frågan lyfts i samband med arbetet med
investeringsbudgeten för 2019‐2021.
Skapa utrymme i budgeten för en bibliotekarie på 50%. Samarbeta med
barn‐ och ungdomsnämnden i frågan.

Prioritering av åtgärder, skala 1-4 (1=
Liten förbättring 4=Stor förbättring)
Kostnader +/- för år och period
Nuläge
4
2018‐2020 700 tkr per år

Vilka konsekvenser får det om åtgärden inte
vidtas?
Detta är nödvändigt för att säkerställa rättssäkerheten
inom socialtjänsten men även för att kommunen ska
kunna behålla personal, då ett kvalitetsledningssystem
innebär att dem anställda kan känna sig trygga med att
det alltid finns uppdaterade riktlinjer, lagar mm samt att
man har ett utvecklat arbetssätt för att hantera
avvikelser. Detta är av yttersta vikt, speciellt ett sådant
läge som socialtjänsten i Hylte befinner sig i, med stor
omsättning på personal och då stor del av personalen är
nyutbildad.
Det finns en risk att vårt arbete blir allvarligt eftersatt
genom att rättssäkerheten inte efterföljs samt att våra
medborgare inte får rätt stöd och hjälp.
Dåliga boendelösningar för den enskilda samt svår
arbetssituation för våra handläggare.
Risk att personer ”hamnar mellan stolarna” och inte får
rätt hjälp.
Det finns en risk att vårt arbete blir allvarligt eftersatt
genom att rättssäkerheten inte efterföljs samt att våra
medborgare inte får rätt stöd och hjälp.
Att vi inte kommer kunna ha ett modernt arbetssätt och
inte följa lagstiftningens intentioner.
Ett fattigare kulturliv, mindre attraktionskraft för
kommunen.

4

2018‐2020 300 tkr per år
Inga minskade kostnader för utanförskap. Kostnader för
det utanförskap som drabbar människor utan tillräcklig
läs‐ och skrivkunnighet drabbar inte bara individen utan
hela samhället. Nationellt sett räknar man med att 13 %
av varje årskull hamnar i utanförskap.
Sämre psykosocial arbetesmiljö.

Utbilda personalen i att bättre kunna hantera de situationer som
uppkommer/kan uppkomma.
Bevaka området noggrant för att säkerställa att vi hänger med i den
digitala utvecklingen och helst ligga steget före.
Investeringsförslag gällande hörsalen beräknas kunna lämnas till
budgetprocessen 2018.
Pågår dialog med Region Halland för att ta fram förslag på en god
belysning på Hylte bibliotek. Investeringsförslag beräknas kunna lämnas
till budgetprocessen 2018.
Kontoret får i uppdrag att göra en översyn av befintliga regelverk och
återkomma med ett förslag på nytt regelverk.

Sämre utbud, inkludering och verkande för digital
delaktighet.
Fortsatta brister i hörsalen vid kulturarrangemang.
Fortsatt dålig belysning i biblioteket och därmed sämre
tillgänglighet för framförallt äldre personer.
Felaktiga ansökningar kommer att fortsätta komma in,
föreningarnas behov kan ej tillgodoses. I vissa fall får
Kommunstyrelsen besluta om bidrag till föreningar.

Kontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag på en utökning av nivåerna
för lokal‐ och anläggningsbidrag för de föreningar som hyr sina lokaler av
andra än kommunen.

De föreningar som har höga hyreskostnader och saknar
möjlighet att söka andra bidrag missgynnas av ett lågt
lokal‐ och anläggningsbidrag. I längden innebär det att
det saknas incitament för föreningar att på egen han
hitta lokallösningar.
SISU:s möjligheter att bedriva utbildning och utveckling
riktat mot Hylte kommuns föreningar ökar med ett ökat
bidrag från Hylte kommun.
Budgeten kan ej hållas om inte mer medel tillskjuts.
Budgeten kan ej hållas om inte mer medel tillskjuts.
Friskare äldre i kommunen, färre fallolyckor och bättre
livskvalitet. Stora vinster både socialt och ekonomiskt.

Ökat bidrag SISU

Bevilja utökat bidrag från 2018.
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2018‐2020 20 tkr per år

Budget idrotts‐ och fritidsanläggningar
Renovering Örnahallen, ökade kapitalkostnader
Gratis träning för 80+ år folkbokförda i Hylte kommun.

Budgeten bör utökas.
Inför 2019 utöka budget motsvarande de ökade kapitalkostnaderna.
Arbets‐ och näringslivsnämnden föreslår att det införs en nolltaxa för
träning i Örnahallens gym(inklusive bad) för gruppen 80+.
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2018‐2020 100 tkr per år

Budget fritidsgård

Budgeten bör utökas.

4

Camp Vallsnäs

Medel skjuts till verksamheten i första hand som ramjustering mellan
4
Barn‐ och ungdomsnämnden och Arbets‐ och näringslivsnämnden på 300
tkr för direkta kostnader för Camp Valsnäs tidigare år samt ytterligare 50
tkr för personella resurser.
Medel för en tjänst på 50 % bör skjutas till.
3

2018 520 tkr
2019 1020 tkr
2020 1020 tkr
2018 350 tkr
2019 350 tkr
2020 350 tkr

Om inte mer medel tillsätts kommer verksamheten inte
att kunna drivas enligt uppdraget, ungdomarna blir
lidande.
Utan budget kan inte Camp Vallsnäs bedrivas som
tidigare. Barn i mellanstadieåldrarna går miste om en
uppskattad sommaraktivitet.

2018‐2020 300 tkr per år

Ett effektivt samordnat förebyggande och främjande
folkhälsoarbete kan ej bedrivas utan samordnare. Med
en sådan tjänst på plats skulle Hylte kommun kunna ta
ytterligare steg mot att bli en av Sveriges bästa
folkhälsokommuner.
Sämre möjligheter att marknadsföra cykelturism.

ANDTS‐samordnare

Hylteslingan, cykelturism

Utöka turistbudgeten med 150 tkr genom omfördelning av budget från
upphörande Hollandsprojektet för satsningen på cykelturism m.m.

Finansiering UngDrive
Informationsmaterial om nyföretagande på fler språk.

Omfördela medel inom budgeten för näringsliv.
Finansieras via flyktingmedel.

Stort tryck på simskoleundervisningen.

När planeringen för simskoleundervisningen inför våren 2018 är klar så
kommer nämnden återkomma om det finns behov av utökning av
tjänster.
Finansieras via flyktingmedel.

Språkträning och språkstöd arbetsmarknadsenheten
Aktiviteter finansierade via ESF‐medel
Ökat behov av stöd till kulturföreningar

Sämre möjligheter att bedriva UngDrive.
Sämre möjligheter för nyanlända att starta och driva
företag.

Inte kunna erbjuda alla elever simundervisning.
Sämre möjligheter för nyanlända att komma ut i
arbetslivet.
Sämre möjligheter för nyanlända att komma ut i
arbetslivet om inte mer medel tillskjuts.
Finns en risk att kulturlivet inte kommer utvecklas i
önskad utsträckning.

Under våren 2018 fatta beslut om vad som bör övergå till ordinarie
verksamhet.
Kontoret får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag för bidrag till
kulturföreningar
Omvärld

Kulturen har en allt större betydelse för människors
livskvalitet.
Ökat behov av medie‐ och informationskompetens och
digital kompetens bland allmänheten.
Ökade krav från låntagare/allmänheten om att
bibliotek ska tillhandahålla all media, även t ex rasistisk
propaganda
Ny museilag som gör att det blir lättare att låna föremål
mellan olika museer
Ökande arbetslöshet i Hylte
Minskande flyktingmottagande i Sverige
Tillfälliga uppehållstillstånd leder till att arbetet med
integration försvåras och att vi får möta fler frustrerade
nyanlända
Många arbetslösa utan körkort
Kompetensförsörjning ut mot företagen
Viktigt kunna erbjuda attraktivt boende
God infrastruktur och tillgänglighet

I samband med nybyggnation avsätta 1% av investeringskostnaden för bl.
a. konstnärlig utsmyckning och andra trivselskapande insatser.
Hitta nya arbetsmetoder att stärka allmänhetens kompetens inom
utpekade områden.
Lyfta frågan på ett regionalt plan. Titta på goda exempel.

Minskad trivsel, tråkigare miljöer.
Stora demokratiska problem på sikt.
Inte kunna hantera allmänhetens önskemål på ett
professionellt, väl förankrat sätt.

Se till att en eventuell framtida utställningslokal är anpassad till att ta
emot museernas vandringsutställningar.
Behov av medel till arbetsmarknadsåtgärder i det längre perspektivet.
Att inom kontoret ha en beredskap för omställning av verksamhet.
Kompetensutveckla personal och ha ett väl underbyggt stöd till dem.

Minskat utbud.
Ökad arbetslöshet och utanförskap.
Budgetunderskott.
Dålig arbetsmiljö.

Stötta och motivera personer att ta körkort.
Stärka upp samverkan mellan näringslivsutveckling, lärcentrum,
arbetsmarknadsenheten och AF.
Arbeta vidare med frågor kring strandskydd och nya bostadsområden
Samverkan med IP‐only och Hallandstrafiken.

Personalförstärkning Turism

Stärka turistbudgeten med 150 tkr genom omfördelning av budget från
upphörande Hollandsprojektet för satsningen på cykelturism m.m.

Profilera Hylte kommun

Arbeta vidare med "Visit Hylte" både som magasin och hemsida.

Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal
personer med ekonomiskt bistånd

Ha en fortsatt bra personalpolitik
Översyn/omorganisation av arbetsuppgifter
Säkerställa stöd till handläggarna (behov av kvalitetsutvecklare m.m.)
Utveckla samverkan med arbetsmarknadsenheten

Ökad arbetslöshet och utanförskap.
Dålig matchning och kompetensförsörjning som i
längden leder till utanförskap.
Svårt att rekrytera personal för oss och våra företag.
Svårt att rekrytera personal för oss och våra företag.
Svårare att bedriva företag.
Svårt att delta i regionalt arbete för att utveckla
turistnäringen.
Färre turistbesök.
Nyckeltal

Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut Fortsatt utveckling och optimering av verksamheten för att effektivisera
inom arbetsmarknadsverksamhet (%)
arbetet med att slussa deltagare vidare till självförsörjning.
Utveckla samverkan med AF.
Se över eventuell samverkan med Lärcentrum
Revidera kvalitetsnivåerna.

Erbjuda lotsmöten vid minst tio tillfällen/år

Möjlighet till lån från andra bibliotek, antal lån

Totalt antal utlån ‐ Biblioteket

Då det inte längre sker fasta träffar bör detta nyckeltal tas bort eller
omarbetas
Efterfrågan på studentlitteratur är fortsatt stor och biblioteket kommer
under året att fortsätta inköpen av efterfrågad litteratur. Att köpa in
litteratur är mer kostnadseffektivt än att fjärrlåna då ett enda fjärrlån
sammantaget kostar cirka 350 kronor.
Då biblioteket nu främst köper in den efterfrågade litteraturen är
rekommendationen att man tar bort detta nyckeltal från listan.
Fortsätta det arbete som har påbörjats med att även erbjuda ett utökat
digitaliserat utbud. Man har under senhösten 2016 infört Mer‐öppet på
biblioteket i Hyltebruk. Detta för att öka tillgängligheten. Mer‐öppet
innebär att man som invånare, efter att ha registrerat sig hos biblioteket,
kan komma in på biblioteket och låna media utanför ordinarie öppettider.

Ökad ärendemängd per handläggare är risken stor att
personal slutar.
Byte av personal gör att vi riskerar att brista i arbetet när
det gäller efterlevande av serviceåtagande, rutiner och
riktlinjer.
Man tappar kontinuiteten i relationen handläggare/klient
vilket också påverkar arbete och riskerar förlänga tiden
klienten uppbär försörjningsstöd.
Att fortsätta utveckla och anpassa verksamheten samt
att säkerställa en bra och nära samverkan med externa
parter är viktigt för att få en väl fungerande verksamhet.
Utan detta riskerar vi att tappa i resultat. Ett minskat
resultat innebär en ökad kostnad för kommunen i form
av bland annat försörjningsstöd. Vi riskerar också ett
större antal individer i utanförskap, både ekonomiskt och
socialt.

Då man nu främst köper in efterfrågad kurslitteratur är
risken väldigt stor att man kommande mätningar aldrig
kommer komma upp i vad som anses som ett
acceptabelt resultat.

Om man inte fortsätter arbetet med att utöka det
digitaliserade utbudet riskerar man att tappa låntagare.
Det kan också bli svårt att nå ut till fler, nya låntagare.

