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Det känns som en högtid när vi får möta våren, nu 
äntligen är den här!
Våren är också en tid då vi oftast har som mest att 
göra. Det är viktigt att vi är rädda om vår hälsa och 
att vi hela tiden värnar om vår arbetsmiljö. Vi har 
ibland ett stressigt och utsatt jobb och då är det bra 
att ta hjälp från någon utanför sin egen grupp för att 
få råd och stöd. Våra hälsoutvecklare kan vara ett bra 
stöd i detta. Vi kommer också under medarbetar-
veckan i höst fokusera på vår gemensamma värde-
grund och hälsofrämjande aktiviteter. Det är viktigt 
med en välmående organisation för att den bästa 
servicen skall kunna levereras till invånarna.
2018 är ett spännande år som också innebär att vi har 
ett val som ibland kan innebära stora förändringar för 
den kommunala förvaltningen, med ändrade inrikt-
ningar gällande hur vi skall bedriva vår verksamhet 
och vad som är prioriterat. Det innebär också att vi 
måste vara väl förberedda inför valdagen, inget får ju 
gå fel när vi administrerar valet.
Hoppas att många passade på att besöka någon av  
aktiviteterna vid vår digitaliseringsvecka, nu är vi 
igång. Den digitala strategin går upp till politisk  
behandling innan sommaren och kommer att följas 
av handlingsplaner för direkta insatser. Detta är ett 
spännande och viktigt arbete som vi nu sätter extra 
fokus på och som kommer innebära skillnad för våra 
invånare.
Sist men inte minst, jag önskar er alla en fin sommar 
och glöm inte att njuta av vår underbara natur!

Per Borg, kommunchef

Vi fungerar bättre
  LEDARE

Ny dataskyddsförordning
ersätter PUL den 25 maj
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning 
GDPR i kraft. GDPR står för ”General Data Protection 
Regulation” och ersätter den nuvarande personupp-
giftslagen, PUL. Syftet med den nya förordningen är att 
skydda människor mot att deras personliga integritet 
kränks när deras personuppgifter behandlas. Detta gör 
man genom:

• att ge enskilda kontroll över sina personuppgifter 
• att anpassa lagstiftningen till den ökade digitalise-

ringen 
• enhetlig syn på och hantering av personuppgifter 

inom EU.
• att förenkla för organisationer som är verksamma i 

flera EU-länder

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta 
till dig som exempelvis namn, adress, personnummer 
med mera. Det kommer att ställas nya krav på hur Hylte 
kommun arbetar med informationssäkerhet och behand-
lingen av personuppgifter framöver. De nya reglerna ger 
dig som medborgare ett ökat integritetsskydd där du 
har mer att säga till om. Som medborgare har du rätt 
att få information om vilka av dina personuppgifter vi 
behandlar och varför. Du kan också begära rättelse eller 
radering av dina personuppgifter.

Arbetsplatsambassadörer

Flera nyheter 
inför valet

u Läs mer om valet på hylte.se och på val.se

Den 9 september är det val i Sverige.
Förberedelserna har varit igång sedan i 
mars förra året, men än finns det mycket 
kvar att göra för kommunens valsamord-
nare Susanne Ohlsson. 

– Just nu arbetar vi mycket med 
att hitta röstmottagare till valloka-
lerna på valdagen.Vi vill ha en bra 
blandning av åldrar och erfaren-
heter, säger Susanne Ohlsson som 
har bråda dagar.
– Det är instruktioner som ska 
skrivas, scheman som ska läggas 
och andra praktiska detaljer kring 
både förtidsröstning och valdagen 
som vi arbetar med just nu.  

Ändringar i valdistrikt och vallokaler 
Susanne Ohlsson började arbeta med höstens val för 
drygt ett år sedan. 
– I mars 2017 började jag se över valkretsar och val- 
distrikt, berättar hon.
Det mesta är sig likt från val till val, men i år finns det 
ett par nyheter att tänka på för den som ska rösta i 
Hylte kommun. 
Nytt sedan valet 2014 är att kommunen i år är upp-
delad i åtta valdistrikt istället för sju. De två distrikten 
Hyltebruk och Örnabäckshult har delats upp i tre och 
Staffansbos valdistrikt har tillkommit. 
– Vi ville ha en jämnare storlek på distrikten, samtidigt 
var det tidigare människor som behövde passera en 
vallokal för att komma till den där de skulle rösta, och 
det ville vi undvika. 

Det kommer att stå på röstkorten var någonstans en 
väljare ska rösta, men kommunen kommer även sprida 
informationen på andra sätt. En annan förändring i 
distrikten är att hela Brännögård kommer att tillhöra 
Kinnared/Drängsereds valdistrikt. Tidigare tillhörde 
halva samhället Torups valdistrikt och andra halvan 
Kinnared/Drängsereds valdistrikt. 
Sedan 2014 har man även valt att byta ut vallokalerna 
i Hyltebruk, Torup och Landeryd.
– Rekommendationen från valmyndigheten är att man 
ska ha värdeneutrala röstlokaler, så vi försöker använ-
da kommunens egna lokaler där det går, säger Susanne 
Ohlsson. 

Ambulerande röstmottagare
En annan nyhet i vallagen är de ambulerande röstmot-
tagarna som alla kommuner måste ha. I Hylte kommun 
kommer det att finnas fyra stycken av kommunen 
anställda ambulerande röstmottagare. De kommer att 
fungera som en turnerande förtidsröstlokal som kom-
mer hem till den som på grund av sjukdom, funktions-
nedsättning eller ålder inte kan ta sig till vallokalen och 
förrättar förtidsröstning i hemmet. Röstmottagaren har 
med sig valskärm, röstsedlar, valkuvert och en valurna. 
De ersätter de kommunala buden som tidigare haft en 
liknande funktion.   

Förtidsrösta från 22 augusti
I Hylte kommun finns ungefär 7000 röstberättigade till 
riksdagsvalet och 8000 som får rösta i valen till kom-
munfullmäktige och landstingsfullmäktige.
Redan från den 22 augusti kommer det gå att förtids-
rösta i biblioteket i Torup, biblioteket i Unnaryd och i 
kommunhusets Kontaktcenter i Hyltebruk.

Förtidsröstning kommer bland 
annat att vara möjlig i  
kommunhusets kontaktcenter.   

Susanne Ohlsson
I maj diplomerades den första gruppen arbetsplatsam-
bassadörer i Hylte kommun. Ambassadörerna har som 
uppdrag att arbeta för en god arbetsmiljö med fokus på 
de mjuka värdena. 
– I utbildningen diskuterar vi även den fysiska och 
digitala arbetsmiljön men huvudfokus ligger på kom-
munikation och bemötande. Det handlar om hur vi 
agerar mot varandra och även hur vi introducerar nya 
medarbetare, berättar Malin Sinanaj, certifierad arbets-
platsambassadörsutbildare.
Utbildningarna genomförs på uppdrag av kommun- 
ledningsgruppen och är ett led i kommunens arbete för 
en god arbetsmiljö. Utbildningen av grupp två pågår 
med certifiering i september.
– Efter certifieringen slås grupperna samman och fort-
sätter arbetet gemensamt. Varje deltagare har arbetat 
fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet i den 
egna verksamheten i samarbete med respektive chef.  
Rekrytering av deltagare till grupp tre inleds i maj.  
Är du intresserad? Håll utkik på intranätet! 

om vi mår bra

På första sidan:  Carita Larsson, förskollärare
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Magiska kuber, webbägg och lekfulla 
programeringsverktyg. Under den digitala 
veckan bjöd kommunens förskolor in till en 
inspirerande presentation om tekniken i 
barnens vardag. 

Med hjälp av knapparna styr barnen Blueboo-
tens väg över spelplanen och tränar samtidgit 
programering. Två tryck på knappen framåt 
och ett på knappen åt sidan gör att den glada  
skalbaggen rullar två rutor framåt och ett åt 
sidan för att därefter stanna och invänta nya 
direktiv. 

5

Hur ser en snöflinga eller smörblomma ut i detalj? 
Hur är den uppbyggd? Med hjälp av ett webbägg som 
förstorar varje detalj kan barnen granska utvalt objekt. 
Carita Larsson, från förskolan i Landeryd, konstaterar 
att luppen fått en värdig konkurent. 
– Ja, det här webbägget är nutidens lupp. Med hjälp av 
en surfplatta kan barnen zooma in och sedan förstora 
och även spara bilden. Barn är nyfikna, de zommar in 
allt, sig själva, påskfjädrar, blommor och blad.

En del av läroplanen
Ida Abrahamsson, förskollärare i Kinnared, presenterar 
besökarna för Blueboot. En färgglad mekanisk skalbag-
ge i plast som lär barnen att programera. Genom enkla 
knapptryckningar planerar barnen skalbaggens väg 

Digitalisering, vad händer nu?
• En kommunövergripande digital strategi håller 

på att tas fram och är klar innan sommaren. 
Syftet med strategin är att sätta en riktning för 
hur kommunen skall arbeta med digitalisering 
för att möta framtidens välfärdsutmaningar 
och den tekniska utvecklingen i samhället. 

• Under våren och hösten utvecklas handlingspla-
ner för digitalisering, framförallt inom omsorg 
och skola som är prioriterade välfärdsområden. 

över spelplanen. Två steg framåt, ett åt sidan.  
– Det här inget konstigt för barnen, de tycker att det är 
roligt. Det står i läroplanen att vi ska arbeta med pro-
gramering och då är Bluebooten ett roligt och enkelt 
vektyg. Den låter och lyser och barnen förstår snabbt 
hur de ska programera dess väg. Vi kan få in mycket i 
leken. Vi kan be dem att få skalbaggen att gå till bok-
staven o eller till en Astrid Lindgren-figur. 
– Det handlar även om att ge barnen ett konse- 
kvenstänk. Vad händer om jag trycker på den knappen?  

Digitalisering i vår vardag
I mars genomförde Hylte kommun en digitaliserings-
vecka i samband med eventet All digital week. 
– Det är ett stort event över hela Europa för att upp-
märksamma digitaliseringen och dess betydelse för 
framtiden. För oss i Hylte kommun är detta även ett 
avstamp i vårt digitaliseringsarbete där vi ställer oss 
frågan: Hur kan vi utnyttja tekniken för att kunna 
fortsätta att ge en bra service? Vi har nått en digital 
mognad i kommunen som det är dags att börja använ-
da, säger Madeleine Solenhill, digitaliseringschef i Hylte 
kommun. 

Hon berättar att digitalisering anses vara den enskilt 
starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 
2025. Resan har gått fort från år 1969 då man för 
första gången lyckades få två datorer att kommunicera 
med varandra till att man idag utvecklat e-post, smarta 
telefoner, sociala medier med mera. Idag är mobilen 
ett digitalt verktyg i vardagen som används av alla 
åldersgrupper. Vi använder den som väckarklocka, vi 
navigerar med hjälp av mobilen, vi bokar och deltar i 
möten, kommunicerar, lyssnar på musik, håller koll på 
vår hälsa och planerar kvällens middag med hjälp av 
vår telefon. 
– Det är det här som är digitalisering. Att vi ska an-
vända tekniken efter våra behov så att den ger oss en 
flexibel och anpassad vardag som skapar livskvalité. 
Vår målsättning är inte att tekniken ska ersätta oss 
människor utan vi ska använda den så att vi kan arbeta 
smartare, lägga tid på det som vi tycker är värdefullt. 

En digital fantasivärld 
I en av förskolans lokaler har Marie Blomqvist och 
Sofie Määtänen spänt upp en digital kub. En magiska 
fantasivärld där barnen kan kliva in och omges av 

bilder, rörleser och ljud. 
– Upplevelsen förhöjer sinnena och utmanar barnens 
fantasi. Det får känna hur det skulle kunna vara under 
vattnet, tillsammans med djuren. Vi skapar olika värl-
dar och ibland förvandlar barnen sig till olika karrak-
tärer på utvalt tema. 

Även sagostunderna kan dra fördelar av tekniken. Erik 
Berggard, förskollärare på Kantarellen, berättar om 
QR-koder där barnen kan välja en kod, scanna den och 
se och lyssna till en saga. Med hjälp av en projektor 
kan fler barn ta del av berättelsen. 
– Vi har satt upp lappar med QR-koder med en beskri-
vande bild och det är lätt för dem att få en överblick 
och välja en saga. Dessa sagostunder blir också mer 
levande med rörliga bilder och med någon annan som 
berättar. Det finns idag  ett fatastiskt utbud av sånger 
och sagor som passar både äldre och yngre barn.  
–   Man kan jobba digitalt med väldigt många saker 
men detta är vad vi gör just nu. Det är smidigt och 
enkelt och väldigt uppskattat av barnen. 

Digitaliseringens  
magiska värld

Med hjälp av QR-koder kan barnen välja vilken 
saga de vill ladda ned och lyssna på. Detta kan 
de göra tillsammans med andra via storbild 
eller på egen hand med surfplatta.

Digitalisering, vad är det?
• Digitalisering är ett övergripande begrepp 

för att beskriva processen att använda digital 
teknik som redskap i syfte att möjliggöra, 
förbättra och öka kvaliteten vid ett förbätt-
ringsarbete och på så sätt skapa ett mervärde 
för individen, den egna verksamheten eller det 
omgivande samhället. All digitalisering utgår 
från behov, är deltagarstyrd och målgruppsan-
passad. 



6 7

Ny organisation 
ska främja  
samverkan inom  
öppenvården
Nu arbetar Hylte kommun för att 
skapa ett helhetstänk kring individ 
och familj. I projektet ”Gemensam 
öppenvård inom socialtjänsten” 
försöker man nu hitta en ny organi-
sation för att förenkla för både den 
enskilde och de olika yrkesgrupper 
som arbetar inom öppenvården, 
som exempelvis familjebehandlare, 
fältsekreterare, beroendepedagoger 
och boendestödjare.

Socialtjänsten i Hylte kommun är 
idag placerad under tre olika nämn-
der; arbets- och näringslivsnämn-
den, barn- och ungdomsnämnden 
och omsorgsnämnden där varje 
öppenvård arbetar mot sitt verk-
samhetsområde.
– En person eller familj behöver 
ibland insatser från flera profes-
sioner och en bättre samverkan 
gynnar både den enskilde och 
verksamheten. Det är viktigt att 
varje uppdrag från handläggare tas 
om hand av rätt kompetens oav-
sett vilket kontor som ansvarar för 
ärendet, säger Christina Svensson, 
projektledare.

Projektet  med ett förslag på en ny 
organisation ska vara klart 30 juni 
2018.

Ny webbplats för 
turistinformation
Funderar du på vad du ska hitta på 
i sommar? Då kan vi hjälpa dig med 
lite tips på hemmaplan. Nu hittar 
du kommunens turistinformation 
samlad under en egen webbplats: 
visithylte.se. 

Där finns information om aktuella 
evenemang, spännande aktiviteter, 
fina fiskevatten, lockande matupp-
levelser och härliga cykeläventyr. 
Välkommen in!

u visithylte.se

Medarbetarveckan
Arbetet med medarbetarveckan 
2018 har börjat. En projektgrupp är 
tillsatt och jobbar med planeringen 
av årets vecka som kommer ske i 
oktober vecka 43. Under medar-
betarveckan ligger fokus på Hylte 
kommuns värdegrunder samt att 
uppmärsamma alla medarbetare 
genom gemensamma föreläsningar 
och andra hälsofrämjande aktivite-
ter. 

Hjälp den dagliga 
verksamheten!

I april startade Daglig Verksamhet 
på Torggatan i Hyltebruk. Förhopp-
ningen är att man bredvid tillverk-
ningen av mindre hantverk ska kun-
na utföra enklare legoarbete med 
två till fyra moment utan tidspress. 
För att komma igång behöver man 
en brännare till keramik, enklare 
verktyg, drejskivor, förvaringshyllor 
och en skruvdragare eller borr- 
maskin att blanda keramiken med. 
Kanske har du något av detta som 
du vill bli av med, eller ett tips på 
företag som behöver hjälp med 
enklare legoarbeten? Kontakta i så 
fall handledare Nina Larsson.
Även den dagliga verksamheten på 
Hantverksgatan efterlyser material. 
– Vi skalar kablar, så vi tar gärna 
emot sådana om det är något före-
tag som har, säger Johan Ljuslin och 
fortsätter: 
– Vi ska försöka komma igång med 
cykelreparation också, så har folk 
trasiga cyklar som de vill bli av med 
så kommer vi gärna och hämtar. 
Även omålade porslinsfigurer tas 
tacksamt emot. Har du något av det 
Hantverksgatan efterfrågar så ta 
kontakt med Johan Ljuslin, de kan 
även komma ut och hämta på plats.  
Verksamheten på Skolgatan  
efterlyser också de företag som kan 
lämna elkablar i större eller mindre 
storlekar. De tar också gärna emot 
rester av värmeljus och ljusstumpar.  
Kontakta Thomas Alfredsson om 
du vill hjälpa dem med detta. 

Nationaldagsfest  
på Lindekullen
Onsdagen den 6 juni är det tradi-
tionsenligt nationaldagsfirande med 
flagghissning och underhållning på 
Lindekullen. Precis som tidigare år 
hålls en välkomstceremoni för nya 
svenska medborgare. 
Medverkar gör bland annat Musik-
kåren Lyran, elever från Kultur- 
skolan och trollkarlen Anton Fast.
Firandet inleds klockan 14:00 med 
inledningsmarsch och välkomst-
tal av Hylte Hembygdsförenings 
ordförande Bo Westman, och pågår 
därefter till ungefär klockan 15:45. 

Deras uppdrag är att vara en central del 
i kommunens förebyggande hälsoarbete. 
Susana Gisselman och Philip Johansson 
arbetar som hälsoutvecklare och vill skapa 
goda arbetsmiljöer runt om i kommunens 
verksamheter. Ta hjälp av dem!

Uppdrag hälsa är numera ett välkänt begrepp i Hylte 
kommun där olika aktörer samlats för att stödja med-
arbetare vid sjukdom. Satsningen inleddes 2011 och 
har under årens lopp utvecklats till ett populärt hälso-
program med en mix av aktiviteter som får goda betyg 
av deltagarna. Ytterligare positiva exempel är arbetet 
med hälsoinspiratörer ute på arbetsplatserna, medar-
betarveckan, ungdomsgruppen och friskvårdsarbetet 
på Örnahallens Hälsocenter. Det är satsningar som 
såväl medarbetare som kommuninvånare kan ta del av. 
Fokus är den samma för alla målgrupper, att arbeta för 
en bättre hälsa för alla. 
– Vi har båda en bredd i vår utbildning som medger 
ett brett arbetssätt där vi kan hålla i såväl föreläsning-
ar och aktiviteter som exempelvis grupputveckling, 
workshops och fysiskt träning, säger Philip Johansson;
– Det vi vill nu är att komma ut och arbeta mer proak-
tivt, vi vill ut i verksamheterna och arbeta för en  bättre 
arbetsmiljö och hälsa för alla medarbetare. 

Drabband samhällsklimat
Målet är att fånga upp pressade medarbetare, arbetslag 
och verksamheter i tid. Susana Gisselman konsaterar 

att dagens samhällsklimat med både hög arbetsbelast-
ning och en stressad fritid drabbar många medarbetare 
och därmed även verksamheten.
– Stress är ofta grundorsaken till att människor mår 
dåligt eller att ett arbetslag eller en verksamhet inte 
fungerar optimalt. Det vi kan göra är att titta på hur 
arbetssituationen ser ut och lägga upp en aktivitetsplan 
tillsammans med verksamhetens chef och medarbetare. 

Lean ett viktigt verktyg
Ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet är det 
systematiska kvalitetsarbetet med Lean. 
– Vi kan komma till en grupp som har arbetat väldigt 
länge tillsammans och som av någon anledning kört 
fast, vilket påverkar dem som jobbar och verksam-
hetens resultat. Då kan vi använda oss av Lean för att 
hitta nya infallsvinklar och skapa nya strukturer. Vi kan 
även prata om kulturen på arbetsplatsen, om grup-
putveckling, stress och sambandet mellan vardag och 
arbetsliv. Allt det som påverkar människors hälsa.
Susana och Philip säger att det handlar om att agera i 
tid.
– Det är sällan så att personalen eller chefen inte vet att 
något behöver göras. Många tänker att de först måste 
lösa vikariesituationen eller vänta tills att arbetstop-
pen planat ut. Man tänker att problemet inte är akut 
men risken är att den blir det, säger Philip och Susana 
fortsätter:  
– Det kan vara svårt att veta var man ska börja. Hur 
man ska komma igång. Det är där vi kommer in. En 
välmående organisation med god hälsa och trivsel är 
till gagn för hela samhället.  

De fokuserar på din hälsa 
Ta hjälp av hälsoutvecklarna;
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Familjer med barn som är sex månader 
gamla och bor i Hylte kommun har i april 
2018 fått hembesök av en språkstartare. 
Besöken ingår i satsningen Språkstart Hal-
land, som riktar sig till små barn och vuxna 
i deras närhet i syfte att stärka små barns 
språkutveckling.

Hylte kommun är först ut i landet med språksatsning-
en. Nyanställda språkstartaren Åsa Engberg kommer 
tillsammans med biblioteket att göra hembesök inom 
kommunen samt ordna aktiviteter för föräldrarna och 
deras barn.

Vad gör en språkstartare?
– Att vara språkstartare innebär att genom hembesök, 
diskussion och olika aktiviteter ge barnet tillsammans 
med föräldrarna redskap, tips och det bästa förutsätt-
ningarna för att utveckla och arbeta med språk och 
kommunikation i ett tidigt skede. Vi ska inspirera och 
vara en hjälpande hand i barnets språkutvecklingsresa. 

Hembesöken och språksatsningen påbörjades under 
vecka 16 efter mycket förberedelser.
– I nuläget arbetar vi med hembesök två dagar i veckan 
där vi hinner träffa tre–fyra familjer per dag. Vi började 
med en geografisk översikt, sedan skickade vi brev hem 
till familjerna med information om vad språkstart är 
och hur det går till. 

Hur går ett hembesök till?
– Bemötandet är väldigt viktigt för oss. Varje besök 
är unikt och anpassas efter familjens behov. Första 
besöket sker när barnet är sex månader. Under besöket 
får familjen tips och ett språkpaket med utvalt innehåll 
som inspirerar till att läsa, sjunga, rimma och ramsa 
tillsammans. Besöken och språkpaketen är gratis för 
familjerna. Vid ett års ålder erbjuds ytterligare ett hem-
besök då nästa språkpaket delas ut. Innan barnet fyllt 
tre år kommer familjen att få möjlighet att vara med 
på flera aktiviteter som uppmuntrar till att leka med 
språket.

Åsa har varit förskollärare i många år och där är 
språkutveckling är en naturlig del i det vardagliga 
arbetet. 
– Det som lockade mig att söka tjänsten som språkstar-
tare var möjligheten att jobba på kommunal, regional 
och nationell nivå. Detta tillsammans med att kunna 
forma språksatsningen för hela kommunen både från 
förskolans, barnvårdscentralens och bibliotektes per-
spektiv, det är väldigt intressant. Språket är grunden till 
allt, och redan vid födseln kommunicerar barnet med 
oss och omgivningen. Den tryggheten och förståelsen 
vill jag kunna dela med mig av. 

Språkstart Halland är en satsning som kommer att ske 
löpande. Hylte går i täten och näst på tur är Halmstad 
kommun.

Åsa Engberg hjälper 

barnfamiljer i ny språksatsning 
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