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    Projektet 
Beslut om Vision Hylte togs i kommunstyrelsen juni 2000. Beslutet omfattade sex strategier 
för arbetet, en plan för marknadsaktiviteter för åren 2000 och 2001 samt slogan ”Dubbelt så 
många, dubbelt så bra”. 

Strategierna är: 

• Profilera Hylte som Sveriges första vildmark 
• Erbjuda vildmarksturism genom konkurrenskraftiga och säljande turistpaket 
• Bättre kommunal service i förhållande till andra kommuner 
• Satsning på anläggningar och aktiviteter inom nöje, idrott och kultur 
• Utveckla företagsandan 
• Skolor med egen profil – lockar bra lärare och ger bättre utbildning 
 

För att genomföra visionsarbetet har en projektorganisation bildats. Visionsgruppen är den 
styrande gruppen och består att ordförande i kommunstyrelsen, kommunchefen, de sex 
personer som ansvarar för respektive undergrupp samt en samordnare. Undergrupper finns 
inom områdena fritid, företag, kommunal service, kultur, skola och turism. I undergruppernas 
finns deltagare utanför den kommunala verksamheten.  

Visionsgruppen har fastställt ramar för undergrupperna. Undergrupperna skall diskutera sig 
fram till idéer och förslag som kan främja kvalitet och attraktivitet i Kommunen. De förslag 
och diskussioner som förs i gruppens ska samordnas av Visionsgruppen.  

Undergrupperna har angivet in målinriktning: 

Turism Sveriges första vildmark 
Företag Utveckla företagsandan 
Service Göra den kommunala servicen dubbelt så bra 
Skola Egen profil för var skola och locka bra lärare till oss 
Fritid Satsa på anläggningar och aktivitet inom fritid 
Kultur Satsa på anläggningar och aktiviteter inom Kultur 
 

Visionsgruppen har haft sex protokollförda sammanträden under 2002. Undergrupperna 
rapporterar fortlöpande till visionsgruppen. Andra typer av ärende är marknadsföringsplanen, 
annonseringar, mässor och aktiviteter som berör utveckling av orten. 
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Visionsgruppen sprider information om sitt arbete genom kommunens hemsida och 
tidskriften ”Vision Hylte”, som  är en information till samtliga hushåll i kommunen. Det 
första numret av tidskriften kom ut i början av år 2003.  

Visionsgruppen har för år 2002 och 2003 en budget på vardera 850 000 kronor. För år 2003 
är 375 000 kronor fördelat på undergrupperna, 90 000 kronor för yrkesambassadörer, 155 
000 på projekt som tas fram under året, 150 000 på marknadsföring, 25 000 på resor samt 10 
000 på årets eldsjäl. 

Visionsgruppen gjorde en särskild redovisning till kommunfullmäktige i juni 2002. 
Redovisningen avsåg år 2001 och första halvåret 2002. I denna redovisas kostnaderna för 
2001, undergruppernas sammansättning och arbete, marknadsföringsinsatser och 
skolenkäten. Vidare presenteras planerade aktiviteter för andra halvåret av år 2002.  

Av budgeten för 2001 på 850 000 kronor förbrukade man 800 000 kronor. Kostnaderna 
fördelade sig på: 

Hemsida + grafisk profil  600 000 
Turistmässa  80 000 
Marknadsföring 60 000 
Övrigt 60 000 
 

För de aktiviteter som Visionsgruppen beslutar om anslås en viss budgetsumma. Innan beslut 
fattas om ett specifikt projekt finns ett underlag om beräknade kostnader som redovisas för 
Visionsgruppen.  

Uppföljning av projekten och rapportering från undergrupperna till Visionsgruppen sker vid 
varje sammanträde. Visionsgruppen följer och diskuterar planerade och genomförda 
aktiviteter. Innehållet i minnesanteckningarna visar att visionsarbetet i stort har ett betydande 
inslag av lärande – man prövar sig fram och det är inte på något sätt självklart hur den mer 
precisa inriktningen ska vara eller vad som i praktiken är framgångsrikt. 

Visionsgruppen rapporterar regelbundet från sina sammanträden till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Rapporteringen till kommunstyrelsen har skett vid enstaka tillfällen. Idag 
planerar visionsgruppen att ge kommunstyrelsen en mer sammanfattande information. 

    Erfarenheter av Vision Hylte - kommentarer 
Målsättningen med projektet är långsiktigt och omfattande. I vilken grad man hittills lyckats 
nå målen kan inte avgöras enkelt. Det viktigaste idag är om projektet i sin helhet är på rätt 
väg och om man har erfarenheter av framgångar i delar av arbetet. 
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Hittills har man skapat en plattform för visionsarbetet. Främst genom engagemanget i de sex 
grupperna och från ideellt engagerade kommuninvånare. De idéer som kommer från 
arbetsgrupperna kommer också att tas tillvara framåt. En allmän uppfattning som deltagarna i 
projektorganisationen har är att man oftast möter en positiv respons hos kommuninvånarna. 
De aktiviteter som det varit lättast att få allmänhetens respons på är inom områdena kultur 
och fritid.  

Kommunen har gjort ett klokt val i projektorganisationen när man ger undergrupperna en 
frihet att utveckla idéer och låter visionsgruppen stå för begränsande faktorer som ekonomi 
och den praktiska samordningen med andra aktiviteter i projektet. Den frihet man ger 
undergrupperna är en bra grund för att tänka nytt. 

Vision Hylte är ett levande projekt. Omfattningen har vuxit, vilket gör att formerna för 
arbetet förändras över tiden, till exempel när man förverkligar idéen om yrkesambassadörer. 
Att projektet växer förändrar rollen för bland annat visionsgruppen, till exempel dess arbete 
med styrning, uppföljning och anpassning av projektorganisationen. Det finns därför 
anledning för visionsgruppen att då och då se över och pröva sin sätt att styra och sina egna 
arbetsformer. 

Projektet har två större målgrupper – dels de som kan tänkas flytta till kommunen och dels 
befintliga kommuninvånare. Idag planerar en del företag att expander samtidigt som det är 
brist på arbetskraft i kommunen. I detta sammanhang diskuterar man inom projektet att 
precisera marknadsföringen av kommunen. Detta visar att projektgruppen har kontakt med 
utvecklingen i kommunen och kan arbeta flexibelt. 

En stor del av arbetet i projektet består av information. Det väsentligaste syftet med 
informationen är att ändra attityderna till kommunens möjligheter i framtiden, att 
kommunens och dess invånare förmår utveckla sin kommunen på egen hand. I detta 
sammanhang är det viktigt, som man noterat i visionsgruppen, att informationen riktar sig 
såväl till kommuninvånare i allmänhet som till de anställda i kommunen. 

Kommunstyrelsen är utgör den politiska ledande funktionen för projektet. För att 
kommunstyrelsen ska kunna ta egna initiativ är det angeläget att visionsgruppen mer 
regelbundet och strukturerat rapportera om projektets framskridanden och erfarenheter till 
hela kommunstyrelsen. 

 

 


