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Strategi för tillväxt och utveckling, Hylte kommun

Bakgrund utlysning
Sveriges regering utlyste under 2018 statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner i
syfte att stärka ekonomisk och social utveckling1. Det är trettio kommuner som blivit
identifierade och som har möjlighet att söka stöd, varav Hylte kommun har erhållit 2408 tkr
årligen under 2018, 2019 samt 2020. Kommunen ska också medfinansiera med 10 %, 240 800
årligen. Denna medfinansiering kan vara kostnader som kommunen redan har i sin reguljära
verksamhet.
Vid utlysningen har Tillväxtverket satt upp vissa förhållningssätt som ansökan ska innehålla.
Dessa är:
 Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner i syfte att stärka ekonomisk och social
utveckling.
 Framtagande av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala
utvecklingen i kommunen.
 Prioritera långsiktigt utvecklingsarbete och beakta sektorsövergripande åtgärder.
Att Hylte kommun ingår i utlysningens målgrupp ligger till grund av att kommunen har en hög
arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad samt att
medborgare kan ha långa avstånd till tätort.
Medlen är en del av ett långsiktigt arbete och ingår i Tillväxtverkets arbete med
landsbygdsutveckling.

Ansökan
Medlen utlystes under hösten 2018 och utbetalades under november 2018. Då kommunens
tjänsteorganisation fick vetskap om möjligheten att söka medel var det kort om tid före
ansökningstiden gick ut, vilket gjorde att en ansökan skrevs utifrån ett brett perspektiv i takt
med utlysningens intentioner. Ansökan innehöll också specifika satsningar som sedan tidigare
var beslutade i kommunen.
Huvuddragen i ansökan består av att kommun ska ta fram en strategisk plan för utveckling och
tillväxt med fokus på attraktivitet, inkludering, landsbygdsutveckling, tillväxt, unga,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018152-omstatsbidrag-till_sfs-2018-152
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demokrati, kultur, mötesplatser och folkhälsa. Strategin ska arbetas fram i samråd med
näringsliv, civilsamhälle och andra berörda aktörer och ligga i fas med kommunens vision,
styrdokument, den regionala utvecklingsstrategin samt tillväxtstrategin för Halland. Planen
ska ligga till grund och koppla samman de insatser som kommunen gör för att stärka
ekonomisk och social utveckling.
Inom ramen för projektet finns det också insatser av mer konkret karaktär som beskrivs redan i
ansökan.
 Mötesplats (här ingår Parkstaden men också utredning Forum)
 Demokratiinsatser riktade mot unga (Ungdomssamordnare)
 Insatser gentemot skola
Utöver de insatser som beskrev redan vid första ansökningsförfarandet finns det en plan för
hur övriga medel ska nyttjas, allt i syfte att gå i takt med det övergripande syftet.

Framtagande av en utvecklings- och tillväxtstrategi för Hylte kommun
Kommunen har en fastställd vision 2040 som fastslår att Hylte ska vara en kommun med
utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet. Visionen berör också att kommunen ska vara
ett attraktivt boendealternativ och sträva mot ett mer hållbart samhälle där samverkan för
entreprenörskap och ett innovativt näringsliv sker. Hyltes vision sätter människan och familjen
i centrum och där kommunen erbjuder en attraktiv och modern utbildning med hög
måluppfyllelse. Mycket av de satsningar som kommunen valt att genomföra de senaste åren
går i takt med den fastställda visionen, men kommunen har i dagsläget ingen övergripande
strategi med bred förankring i samhället för hur kommunen ska utvecklas framåt. En strategi
som kopplas samman till visionen och som bryter ner till vilka områden som ska vara särskilt
fokuserade över tid. Inom ramen för projektet ska kommunen därför ta en fram en strategi för
utveckling och tillväxt för kommunen.
Kommunledningskontoret har framtagit en processplan för hur arbetet med strategin ska
fortgå. Planen är förankrad i Tillväxtutskottet och presenteras nedan.
Processplan
Nulägesanalys – hur mår Hylte?
Både sociala och ekonomiska förutsättningar
Medborgardialog i workshopform
Övergripande information om välfärdsutmaningar, övergång till den regionala
utvecklingsstrategin (Hallandsperspektiv) samt bryta ner till Hylteperspektiv (statistik) och vår
fastställda vision.
 Vad är tillväxt i Hylte?
 Vad är våra framgångsfaktorer?
 Vilka utmaningar?
Mål: Få fram övergripande ämnesområden
Ämnesturné
Diskussion med intressegrupper (företag, föreningar, rådgivande organ) – vad ser de som
särskilt viktigt att ha med?
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Intern scanning
Vad gör kommunen idag? Vilka fastställda planer finns? Var passar de in i en schematisk
bild? Tydliggöra!
Skriva en grund
Politisk förankring av planen.
Ny medborgardialog/samråd
Presentation av material
Politiskt beslut
Kommunfullmäktige fattar beslut

Mötesplatser
Här finns kostnader kopplade till Parkstaden, utredning om Forum men också hur våra
föreningar mår.

Ungdomssamordnare
Ett uppdrag som kommunen haft sedan 2014 del som kommunen sätt som särskilt viktig, är
skapandet av ett ungdomsråd med bred förankring bland kommunens unga. Ett demokratiskt
forum för att föra fram utvecklingsbehov, förändringar i insatser men också för att skapa en
stringens genom det demokratiska arbetet. Ett led i processen för att skapa detta är att anställa
en ungdomssamordnare som kan ansvara för den strategiska processen och vara en aktiv del i
att föra fram ungdomars synsätt, men också för att kunna operativt mot gruppen och stötta
utvecklingen av processen framåt.

Budget
Vad hände under 2018?
Kommunen fick medlen utbetalade i november 2018. Det gjorde att majoriteten av medlen
riktades mot BUN stöttade kostnader för de medarbetare som arbetat som
värderingspedagoger och integrationsvärdar.
Projektmedel 2019
TUS:en
Lev din dröm
Utredare/miljökompetens

108 000
300 000
390 000

Hur mår föreningarna/utredning forum
Into the woods
Miljö- naturvårdsutvecklare
Kompetensförsörjning
Ungdomssamordnare
Elljusspår i Unnaryd
Parkstaden
Busstation
Samförlänging av el

400 000
200 000
150 000
200 000
100 000
190 000
200 000
50 000
120 000
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Projektmedel 2020
Tillväxtutredare
Brännö Folkets park
Ungdomssamordnare
Lev din dröm/into the woods
TUS:en
Utredning Forum
Övrigt

Per Borg
Kommundirektör

500 000
520 000
550 000
500 000
80 000
200 000
58 000
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