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I februari 2009 tryckte vi första numret av 
vår personaltidning Oss emellan. Som nytill-
trädd kommunchef var det angeläget för mig 
att skapa ett forum där vi internt kunde lyfta 
fram det goda arbete som görs, skapa gemen-
skap och även nå ut med frågor som rör hela 
organisationen. I en organisation med 1122 
medarbetare fördelade på 48 arbetsplatser 
var och är det alltjämt en utmaning att hålla 
en kontinuerlig dialog och skapa en känsla av 
gemenskap och tillhörighet. 

Tidningen du nu håller i din hand är nummer 
34 i ordningen. Den har sedan starten fått fler 
sidor och dessutom sedan årsskiftet ett nytt 
fräscht utseende. Syftet är fortfarande att vara 
en personaltidning till för oss medarbetare i 
Hylte kommun med aktuella och intressanta 
nyheter från våra verksamheter. Skillnaden blir 
att vi nu breddar vår läsarkrets. Två av årets 
fyra nummer delas ut till samtliga hushåll i 
kommunen och ersätter den kommuntidning 
som vi tidigare skickat ut en gång om året. 
På så sätt vill vi ge även kommuninvånare 
mer insyn i vårt arbete och skapa delaktighet. 
Hoppas ni gillar upplägget!

Per Borg, kommunchef

Det här är vår 
personaltidning

Att vistas utomhus är bra för både kropp 
och själ. Och att få träna utomhus när man 
flyttat till ett särskilt boende är det inte 
alla som får möjlighet till. Men på Sjölunda 
i Torup är det inne att vara ute.

Idén om att bygga ett utegym startade 2015. Enhets-
chef Mona Adolfsson och rehabassistenterna Ann-Britt 
Jacobsson och Gunilla Gerven-Kölsten pratade om den 
gamla boulebanan mellan de två huskropparna som 
utgör det särskilda boende Sjölunda. Boulebanan var 
igenväxt och användes inte. 
– Vi började spinna idéer och jag kom ihåg att man 
kunde söka pengar för detta via Kampradfonden, be-
rättar Mona Adolfsson.
Pengarna söktes och projektet beviljades fondmedel 
från Kampradfonden och även stimulansmedel från 
kommunen. 
– Vi fick pengar innan sommaren 2015 och ungefär 
ett år senare kunde vi inviga vårt nya utegym, berättar 
Mona Adolfsson.

Träningsredskap som passar målgruppen
Träningsredskapen som finns i utegymmet är anpassade 
för de äldre personernas behov. 
– Ribbstolen till exempel är väldigt mångsidig och kan 
användas till många olika övningar, berättar Emelie 
Johansson, fysioterapeut.
– Redskapen ska helt enkelt passa målgruppen, det är 
så vi har tänkt.
Det finns till exempel möjlighet att cykla, gångträna i 
barr, styrketräning och rörelseträning för armarna och 
man kan även gångträna i en trappa. 

  LEDARE

BADSÄSONGEN 2017

Syftet med utegymmet är att de boende ska ha möjlig-
het att bibehålla sina fysiska funktioner i en stimuleran-
de miljö.
– Vi har några boende här som tycker det är väldigt kul 
med träning. Nu har de en stimulerande plats att träna 
på under sommarhalvåret med fantastiska vyer över 
sjön, något att se fram emot berättar Emelie Johansson.

Stimulera till promenader
För att stimulera till att ta sig ut på en promenad i fris-
ka luften så finns det under sommarhalvåret också en 
tipsrunda ute i trädgården på baksidan mot sjön, med 
nya frågor varje vecka. 
– Vi har märkt att det är ett väldigt bra sätt för de 
anhöriga när de kommer hit och hälsar på. De tar en 
promenad i trädgården och samtalar krig frågorna. Det 
är inte alltid så lätt att veta vad man ska prata om när 
man ses, berättar Ann-Britt Jacobsson.

Träna lukt och smak
Utemiljön på Sjölunda är inte bara anpassad för träning 
och promenader. Här kan också de som vill få vara 
med och odla örter, blommor, tomater, bär och potatis. 
– Detta var väldigt lyckat förra året, berättar Ann-Britt 
Jacobsson och meddelar att konceptet kring odlingen 
kommer utvecklas ännu mer i år. 
– Det är viktigt att våra boende får vara med och följa 
årstiderna och tycka och delta i olika saker. Många av 
de som bor här har odlat själva och vill visa hur man 
gör. Det väcker många minnen till liv och skapar nya. n

Badbryggor och vattenprover 
Den annalkande badsäsongen innebär förändrade 
arbetsuppgifter för flera av kommunens verksamheter. 
På samhällsbyggnadskontoret ansvarar man till exempel 
för de kommunala badplatsernas badbryggor, ser till 
att livräddarutrustning som livbojar finns på plats och 
kontrollerar kvalitén på badvattnet. 
– Badbryggorna läggs i vattnet vecka 24, veckan innan 
midsommar. Sedan tas de upp igen i slutet av augusti. 
I år får Skärshultssjön en ny badbrygga, berättar Anita 
Zukanovic, enhetschef. 

Samtidigt som bryggorna läggs i vattnet dyker man för 
att säkra badplatserna så att det inte finns glas eller an-
dra föremål att skada sig på. Samhällsbyggnadskontoret 
ansvarar också för att flera gånger under sommaren ta 
prover av badvattnet. Proverna skickas på analys och re-
sultatet rapporteras in till Havs- och vattenmyndigheten. 

Flytväst gratis livförsäkring
Sommaren innebär att medarbetare på räddningstjäns-
ten får vara beredda att rycka ut på fler tillbud i anslut-
ning till vatten. Räddningstjänsten gör en egen tillsyn 
inför varje badsäsong där de kontrollerar bland annat 
tillgänglighet och säkerhet för badplatsbesökaren. 

Enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet 
drunknar drygt 110 personer per år i Sverige. 
– Det absolut viktigaste när man befinner sig intill vatten 
är att kunna simma. Ska man dessutom ut med båt på 
sjön så ska det vara flytväst på, säger Jonas Aronsson, 
insatsledare på räddningstjänsten.  
– Har man ingen flytväst så går det jättebra att låna från 
oss på räddningstjänsten. Flytvästdepåer finns på brand-
stationen i Hyltebruk och på Unnaryds Kiosk & Café.  
Det är en helt gratis livförsäkring!

Välkommen 
ut i trädgården!

Ann-Britt Jacobsson och Gun Berglund 
passar på att gångträna i trappan.



4

I september 2016 invigdes en tillbyggnad på 
Sörgårdens förskola i Hyltebruk.

Nytt och uppfräschningar 

Det genomförs ett mycket ambitiöst investerings- 
program för kommunens lokaler, inom såväl försko-
la som skola. Under sommaren kommer renovering-
en av Unnaryds skola vara upphandlad och i höst 
påbörjas även projektering av Kinnareds nya skola 
och panncentral. Det skapas två nya avdelningar på 
förskolan i Rydöbruk och en avdelning i Långaryd. 
Det planeras även för två nya avdelningar i centrala 
Hyltebruk samtidigt som man bygger en ny förskola 
i Kinnared. 
– Under maj kommer vi även att färdigställa en hiss 
och ramp på Torups skola. Panncentralen på Rydö-
skola kommer att upphandlas kvartal tre och även 
ett extra ordinärt underhåll på 10 miljoner som 
politiken har beviljat för 2017-18, berättar Claes Jo-
hansson, verkställande funktionär på Hyltebostäder 
som ansvarar för byggnation och underhåll.

Nya Kråkbergsskolan invigs 
Nu börjar även skolgården kring den nya låg- och 
mellanstadieskolan Kråkbergsskolan i Hyltebruk 
ta form. Exakt dag för inflyttning är inte klart men 
invigningen planeras till september. Förhoppningen 
var att flytta in i den nya skolbyggnaden redan vid 
skolstarten i augusti men på grund av ny typ av 
grundläggning och extra asbetssanering fördröjdes 
byggprocessen med cirka en månad.

u Läs mer om byggnationen på hylte.se
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Nu satsar vi på skolan 
och förskolan
Lärare ska ges tid att vara just lärare, per-
sonalen ska ges möjlighet till fortbildning 
och antalet förstelärare ska öka inom både 
skola och förskola. Just nu pågår en av de 
största satsningar på förskola och skola 
som någonsin gjorts i Hylte kommun.

Det är en spännande resa barn- och ungdomskontoret 
har inlett. Skolledargruppen har gemensamt identifierat 
ett antal huvudprocesser som de vill arbeta vidare med. 
Fortbildning på avancerad nivå är en viktig del. Stigert 
Pettersson, barn- och ungdomschef, berättar att det ar-
betet redan är igång. Just nu utbildas förstelärare. Man 
kommer även utbilda specialpedagoger, förskollärare 
och förstelärare i att leda forskningscirklar. Det görs i 
samarbete med Högskolan i Halmstad och till hösten 
även med Göteborgs universitet. 
– Vi hoppas att både de som redan arbetar hos såväl 
som nya medarbetare känner att vi vill satsa på dem 
och på att de får goda möjligheter att utvecklas i sitt 
uppdrag i Hylte kommun, säger Stigert Petersson. 

Mer planeringstid
I planen finns även att personal som arbetar som barn-
skötare inom barnomsorgen i dag ska ges möjligheten 
att via uppdragsutbildning läsa in en förskollärarut-
bildning. Man ser även över hur man kan stärka det 
pedagogiska uppdraget som förskollärare och lärare.
– Det kan bland annat innebära att vi lägger in mer 
planeringstid för förskollärare. Inom skolan tittar vi 
på samma sätt hur vi kan stärka och utveckla lärares 
pedagogiska uppdrag bland annat genom att se om vi 
kan avlasta, exempelvis i det administrativa arbetet. Vi 
tittar även på hur vi i större utsträckning kan använda 
lärarassistenter eller ”hjälplärare” som stöd i undervis-
ningen, säger Stigert Pettersson. 

Fler och nya tjänster
Vissa yrkesgrupper har redan tagits in för att stötta 
och stärka arbetet på skolorna och förskolorna. Bland 
annat har barn- och ungdomskontoret anställt socialpe-
dagoger, studiehandledare, fyra värdegrundspedagoger 
och flera integrationsvärdar. Man kommer även att öka 
antalet tjänster som ingår i elevhälsan såsom kuratorer, 
skolsköterskor, specialpedagoger och speciallärare. 

– Under våren har vi annonserat ut ett flertal tjänster 
inom våra skolor och förskolor. Flera av dem är förste-
lärartjänster. Vi ser även att det inom förskolan behöver 
utvecklas tjänster som försteförskollärare. 

Digitalisering
Hylte kommun har nu även startat ett större investe-
ringsarbete i att digitalisera förskolan och skola. Kom-
munfullmäktige har anslagit extra medel för en större 
satsning på både kompetensutveckling och ökad täthet 
av digitala lär-resurser. Tre IT-pedagoger har anställts 
för att stötta förskolor och skolor i arbetet att utveckla 
de digitala lärmiljöerna.

Gemensamt arbete
Det händer fler positiva saker inom skolornas verksam-
het. Utöver kompetensutveckling och digitalisering, sat-
sas det även på nya lokaler på flera orter. En ny skola 
för gymnasial- och vuxenutbildning är också på gång. 
– Vi har ett viktigt uppdrag och en spännande utveck-
lingsresa framför oss. Vi hoppas som sagt att gamla och 
nya medarbetare känner ambitionen, ser möjligheterna 
och vill vara med. Tillsammans gör vi skillnad. n

Kråkbergsskolan, den nya låg- och mellanstadieskolan i 
Hyltebruk, planeras invigas i september. 



6 7

Fler svenska produkter 
på tallriken

Fler svenska produkter och mer närodlad mat är resul-
tatet av kostverksamhetens senaste avtal med livsmed-
elsleverantörerna Hembergs frukt och grönt, Knäreds 
kyckling, Charkett kött och Martin & Servera. Kost-
chef Elisabet Lindeblad är nöjd.
– Det här är vi jättestolta över, det är något jag arbetat 
medvetet med sedan jag började. Nu köper vi både mer 
svenskt kött och mer närproducerat.

Svenskt och närproducerat
Varje dag lagar kostverksamheten cirka 1700 portioner 
mat till kommunens skolor och omsorgsverksamhet. 
För tio år sedan var en stor del av innehållet på menyn 
halvfabrikat, idag lagar de cirka 30 anställda maten 
från grunden. Allt kött är numera svenskt och i allt 
större utsträckning även närproducerat. Mjölken kom-
mer från Skånemejerier och frukten inhandlas i första 
hand från svenska producenter. 
– Våra leverantörer tar in så mycket lokalt som finns. 
De försöker även ge oss specialerbjudanden när de 
får in svenska, ekologiska produkter. Det är vi väldigt 
glada för, säger Elisabet Lindeblad. 

Elisabet berättar att när många andra har ledigt jobbar 
personalen i kommunens kök som mest för att göra 
egenproducerad mat från grunden. När personalen i 
Örnaskolans kök exempelvis lyckades få in ett parti 
både ekologisk och närproducerad nötfärs så rullades 
det pannbiffar i flera dagar som sedan stoppades i 
frysarna.
– Personalen är fantastisk och med all rätt stolta över 
den mat vi serverar. De är flexibla och hjälps åt med att 
hela tiden hitta lösningar som utvecklar verksamheten.

Tio rätter och grillar är några nyheter
Idag kan den som har hemtjänst välja mellan tio, istäl-
let för sju, rätter på veckomenyn. En möjlighet som allt 
fler uppmärksammat då antalet beställda portioner per 
dag ökat från 26 till 32. Förra året köptes grillar som 
lånas ut till exempelvis skolor som vill grilla med elev-
erna. En nyhet inför hösten är hembakat matbröd.
– Vi har en konditor som jobbar i ett av våra kök. Hon 
har framfört att hon gärna bakar till oss så planen är 
att hon till hösten ska börja baka en gång i veckan. Det 
ser vi fram emot. n

Idéverkstan i vän-
tan på fritidsgård
I höst öppnar en fritidsgård i Hylte-
bruk, en mötesplats för kommunens 
ungdomar i åldern 13-18 år. För-
hoppningen var en färdig fritidsgård 
redan nu under våren, men för-
handlingar, bygglovsförfarande och 
renovering har gjort att det tagit 
längre tid. 

I väntan på att lokalerna ska bli fär-
diga så finns en tillfällig fritidsgård 
– Idéverkstan – i källaren under 
biblioteket i Hyltebruk. Hit välkom-
nar fritidsledarna Lena Siljebo och 
Johan Ebers ungdomar att komma 
för att fika, göra sina läxor, spela 
tv-spel, pyssla, dansa, hänga med 
kompisar och komma med idéer om 
hur den nya fritidsgården ska vara.

Planerna på en fritidsgård är inte 
nya, men tack vare det extra stats-
bidrag riksdagen gav till kommuner 
som tagit ett stort ansvar för flyk-
tingmottagandet blev det möjligt att 
förverkliga de gamla tankarna.

u facebook.com/hyltefritidsgard

Aktiv ung sommar
Många medarbetare arbetar just nu 
för fullt för att planera klart alla 
olika sommarlovsaktiveter för kom-
munens barn och unga. Camp Valls-
näs anordnas återigen, men nyheter 
för i år är till exempel Sportsommar 
och Sommarfritidsgård.

u Läs mer hylte.se/sommarlov

Nya lokaler för 
vuxenutbildning
Vuxenutbildningens verksamhet 
växer och det är trångbott i Forum 
och Hyltebygdens Lärcentrum. För 
att lösa situationen har Hyltebo-
städer köpt den industrifastighet 
på Nyhemsgatan i Hyltebruk som 
kallas ”Gamla tryckeriet”. Loka-
lerna byggs om och arbetet görs 
i två etapper. Den första väntas 
bli klar senhösten 2017. När den 
nya lokalen slutligen blir klar kan 
vuxenutbildningen samla sina 
olika verksamheter: grundläggande 
vuxenutbildning, gymnasial vuxen-
utbildning, svenska för invandrare 
(SFI), introduktionsprogrammet 
(IM) och uppdragsutbildning. Då 
ska det finnas plats för 400 elever. 

Hylte i italiensk TV
Nyligen uppmärksammades projek-
tet Integration Halland i italiensk 
TV. Ett filmteam har besökt Sverige 
och träffat projektledare Emma 
Gröndahl. I inslaget berättade hon 
om projektet och de aktiviteter 
som genomförs. Målet med Inte-
gration Halland är att förkorta 
vägen till utbildning och anställning 
för nyanlända hallänningar. Olika 
integrationsfrämjande aktiviteter 
genomförs i de sex halländska kom-
munerna, och i Hylte fokuserar pro-
jektet på hälsa och sysselsättning.

u integrationhalland.se

Skånsk mjölk och fler ekologiska och 
närodlade produkter. Det är målet när 
Elisabet Lindeblad, chef för kommunens 
kostverksamhet, köper in råvaror till 
skolan och kommunens omsorgs-
verksamhet.

VÄXA Hylte
Hälsoutvecklare Lotta Larsson Kuz-
ma arbetar med projektet VÄXA 
Hylte. Projektet riktar sig till perso-
ner som står utanför arbetsmarkna-
den och som genom hälsofrämjande 
insatser vill öka sina chanser att 
komma ut i arbetslivet. En orsak 
till att man står en bit ifrån arbets-
marknaden kan vara att man har 
varit sjukskriven eller arbetssökan-
de en längre tid. Att stärka sin hälsa 
blir därför en viktig del. Deltagarna 
träffas för att prata hälsa och träna 
tillsammans. Fysisk träning på gym, 
bad eller promenad varvas varan-
nan vecka med teori om exempelvis 
kost och psykisk hälsa. Två grupper 
har kommit igång och Lotta hoppas 
kunna starta en tredje grupp snart. 

Lotta Larsson Kuzma, hälsoutvecklare.
Johan Ebers och Lena Siljebo bjuder in 
kommunens ungdomar till Idéverkstan.
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Ansvarig utgivare: Per Borg, kommunchef 
Produktion: Hylte kommun  
Foto: Hylte kommun om inget annat anges. 
Tryck: BCB AB maj 2017

I fyra år har Marina Thorsén arbetat som 
socialsekreterare med inriktning missbruk 
och våld i nära relationer. Hon säger att 
hon älskar sitt arbete. För det är där mitt 
i vardagen de viktiga mötena mellan 
människor sker.

Det är till Marina anhöriga, arbetsgivare eller andra 
myndigheter ringer för att göra en orosanmälan när 
en vuxen fastnat i ett missbruk. Därefter tar Marina 
över, bjuder in till samtal och samordnar samhällets 
resurser kring den som behöver stöd. Det är sällan som 
en person med ett missbruk själv tar kontakt, även om 
det händer. Flertalet av dem hon möter ansöker om 
behandling efter lite påtryckning av sin omgivning. 
Beslutet är dock den enskildes.  
– Jag tror att de människor som lever med ett miss-
bruk och kommer till oss har en vilja och förmåga att 
förändras. Vi måste möta dem där de är och arbeta 
tillsammans. Ofta vill deras anhöriga, förståeligt nog, 
mycket mer än vad de själva vill, kan eller orkar med 
just då. Det gäller att inte glömma bort den det gäller 
när alla runt omkring börjar leta efter lösningar. 

Det är den lilla kommunens fördelar som får Marina 
att pendla 45 minuter till och från arbetet varje dag. 

Samarbetet med kollegorna inom omsorgen och repre-
sentanter från öppenvården, kriminalvården, psykia-
trin, försäkringskassan med flera är betydligt enklare i 
en mindre kommun och snabbar upp processen kring 
den enskilde. 
– Jag hör ofta hur tungrott det är i större organisatio-
ner. Det är enkelt för oss att sätta oss ned tillsammans 
eller att ta upp telefonen och ringa, ibland kan jag 
skicka klienten vidare samma dag. Närheten gör att 
det är enklare att jobba, det går snabbare och blir ofta 
bättre, det är en jättefördel. 

Marinas arbetsdagar är fyllda av möten med klienter 
och anhöriga, besök på behandlingshem och stunder 
på det egna kontoret när utredningar ska skrivas och 
förslag till beslut arbetas fram. Friheten och ansvaret 
är stort. I bagaget har Marina en sociologiutbildning. 
Utöver yrkeskompetensen är empati, lyhördhet och en 
flexibel inställning viktiga egenskaper i yrkesrollen. 
– Många säger att jag har ett tungt yrke, jag upplever 
det inte så. Jag är nog också ganska lugn som person. 
Jag stressar inte upp mig när det händer akuta saker, 
det gör kanske att man orkar bättre. 
– Jag älskar verkligen mitt arbete och jag är stolt över 
att jobba i kommunen. När dagen är slut försöker jag 
att inte ta arbetet med mig hem. Vi har en socialjour 
som vi lämnar över till och det är inte mycket jag kan 
göra hemifrån. n

PROFILEN

Hylte kommun 
Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk
Tel: 0345-180 00
E-post: kommunen@hylte.se hylte.se

Marina älskar 
att möta människor


