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1. Inledning
Oavsett storlek på företag eller kommun är ett varsel alltid en omvälvande upple-
velse för alla inblandade. Men för mindre kommuner kan ett större varsel betyda 
väldigt mycket både för samhällsekonomin och invånarnas tro på den egna byg-
den och dess framtid.

De mindre kommunerna kan också uppleva att de inte uppmärksammas lika 
mycket eller får samma stöd vid tillfällen av kris.

Det är en uppfattning som till exempel Bengt Germundsson, kommunalråd i 
Markaryd, hade när hans kommun råkade ut för ett stort varsel då telemarke-
tingföretaget Transcom valde att lägga ner hela sin verksamhet med 211 förlorade 
arbetstillfällen som följd.

Men den uppfattningen hindrade inte honom eller kommunledningen från att 
agera. Istället bestämde sig Markaryd omedelbart när det inträffade för att inte 
vänta utan att istället ta sig an problemet snabbt och kraftfullt.

Kommunen anlitade mig som en extern och helt dedikerad projektledare och till-
sammans skapade vi projektet Utveckling Strömsnäsbruk för att hjälpa de vars-
lade till ny sysselsättning.

Markaryds initiativ att ta tag i problemet tillsammans med beslutet att anlita en 
extern och dedikerad projektledare blev framgångsrikt. Den resurs som kommu-
nen redan sitter på i form av näringslivsutvecklare eller andra tjänstemän fyller en 
mycket viktigt funktion i sitt dagliga arbete medan den övergripande projektled-
ningen kräver en helt dedikerad resurs.

Framgången för denna lösning innebar att när Transcom till slut stängde dörrarna 
för gott i kommunen så hade redan nästan 80 procent ny sysselsättning.

Utifrån den erfarenheten skapade jag 2012 vad som nu kallas Kronobergsmodel-
len®, en modell för hur kommuner effektivt kan hantera större varsel och gå mer 
enat framåt.

Utöver mitt arbete med omställningar efter varsel har erfarenheterna också lett till 
en modell för att underlätta integrationen i kommuner som tar ett stort ansvar för 
landets nyanlända.

Modellen har sedan dess använts i flera kommuner med samma framgång. Ett ar-
bete jag känner ett starkt engagemang för. Att hjälpa människor när de står inför 
en stor omställning är det mest givande arbetet i min karriär.

Ett arbete som åter blivit aktuellt när Hylte kommuns betydelsefulla arbetsgivare 
Stora Enso bestämde sig för att varsla en stor del av sin arbetsstyrka. Precis som 
Markaryd bestämde sig Hylte kommuns ledning tidigt för att agera kraftfullt och 
ta initiativet.
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Hylte är en kommun med 10 000 invånare där Stora Ensos bruk länge varit en 
viktig del i samhället. Företagets varsel på över 300 personer riskerade att påver-
ka kommunen både samhällsekonomiskt men också att seriöst skada invånarnas 
tro på bygden och dess framtid.

En del i kommunens proaktiva arbete var att just anlita mig som en dedikerad 
resurs att leda arbetet. Ett arbete där vi gemensamt jobbade utifrån Kronobergs-
modellen® och där vi tillsammans vid projektets slut hade hjälpt en stor del av de 
drabbade och kommunen mot en starkare framtid.

Genom det arbete som kommunen och alla inblandade genomfört utifrån Krono-
bergsmodellen® har vi gemensamt skapat en beredskap och en struktur samt ett 
sätt att tänka för att hantera liknande kriser i framtiden. Något jag tror har ett 
beständigt värde även i framtiden för Hylte kommun. 

Jag vill även ta detta tillfälle att tacka samtliga som deltagit i projektet och alla 
som stöttat för det goda resultatet som vi uppnått.

Här följer en rapport över det arbetet med projektet Utveckling Hylte.

Anders Blomqvist, juni 2014.
Projektledare
Unoleo AB 

www.hylte.se www.unoleo.se
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2. Kronobergsmodellen®

Projektledaren Anders Blomqvist har en bakgrund av att under flera års tid ha 
arbetat med att hjälpa kommuner som drabbats av större varsel genom att sam-
manföra alla berörda aktörer och leda dessa i en riktning mot samma mål.

Ur detta arbetet har Anders Blomqvist utvecklat en tydlig modell, Kronobergsmo-
dellen®, för hur ett större varsel kan hanteras tidigt och effektivt.

Kronobergsmodellen® har utvecklats med syfte att från detta tidiga skede hjälpa 
en så stor del av den varslade personalen som möjligt till ett av tre mål; till ny 
anställning, till utbildning, eller till start av eget företag.

Ursprunget till modellen kommer från ett arbete som genomfördes 2011 och 
2012 i Markaryd då telemarketingföretaget Transcom valde att lägga ner sin 
verksamhet i kommunen med 211 varslade personer som följd (ett varsel av den 
storleken i en kommun med cirka 9500 invånare skulle innebära en arbetslöshets-
ökning med flera procentenheter om inget gjordes).

Arbetet i Markaryd ledde då till flera lärdomar som till exempel vikten av att ha 
en extern och dedikerad projektledare vars arbete enbart är att genomföra om-
ställningen, att leda samtliga inblandande aktörer mot samma mål genom bildan-
det av en samverkansgrupp med beslutsmandat, att ta in ett Advisory Board (råd-
givningsgrupp) med centrala personer i det regionala näringslivet och samhället, 
samt att ha en tydlig och öppen kommunikation mot de anställda och samhället i 
stort genom framförallt press, social medier, och kommunens hemsida.

Resultatet från arbetet med varslet i Markaryd blev, vad som från början kalla-
des, Markarydsmodellen. Den modellen blev senare Kronobergsmodellen® genom 
ett projekt på uppdrag av Regionförbundet Södra Småland och Markaryds kom-
mun där målet var att ta tillvara på erfarenheterna från varslet så att dessa även 
kunde tillämpas i andra kommuner.

I Markaryd hade 166 av 211 ny sysselsättning den dagen verksamheten upp-
hörde. Till det har modellen även använts bland annat i Tingsryd där Konga 
Bruk 2013 varslade 152 personer och där 122 av dessa hade ny sysselsättning 
vid projektets avslutande. I båda fall hade alltså 80 procent ny sysselsättning när 
projektet avslutats eller som i det senare fallet redan inom åtta månader från pro-
jektstart.

Med utgångspunkt från de positiva erfarenheterna utvecklades Kronobergsmo-
dellen® till att följa fem inledande etableringssteg och ett sjätte steg som är själva 
genomförandefasen.

Syftet med stegen är att få en tydlig och lätt applicerbar modell och arbetsmetod. 
Modellen presenteras i det följande som en stegvis guide. Modellen ska ses som 
ett ramverk och inget fast schema eftersom alla varsel och nedläggningar är indi-
viduella och har olika förutsättningar.
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Steg 1 – Förstudie och förberedelser 
Tiden är en avgörande faktor och det är viktigt att inleda arbetet i steg 1 sna-
rast möjligt efter att ett varsel har lagts. Tillsätt en oberoende projektledare som 
dedikerad resurs och samordnare av alla aktiviteter. Det är inte att rekommendera 
att lägga projektledaransvaret på kommunens näringslivschef, eller annan tjänste-
man, som i sig är väl skickad men sedan tidigare är fullt upptagen med ordinarie 
arbetsuppgifter. För att projektet ska kunna bli framgångsrikt krävs fokus. 
 
Etablera en kontakt med företaget och utarbeta en gemensam projektplan för 
processen under varslet, vilka insatser skall göras när, vilka nyckelpersoner skall 
delta i processen osv. Här är det viktigt att man gör upp en gemensam målbild 
och klargör vilka förväntningar som finns mellan de olika aktörerna samt vilka 
förväntningar individerna som drabbats av varslet har. 
 
Viktigt i detta steg är också att sammansätta och etablera ett Advisory Board 
(rådgivningsgrupp) som kan ge stöd till projektet. Här är det viktigt att deltagar-
na har ett genuint intresse av att delta och bidra med sin kompetens, och att de 
har ett mandat samt ett förtroende bland de berörda. 

Steg 2 – Information och etablera samsyn 
Utifrån erfarenheterna från flera projekt har man tagit lärdom om hur viktigt det 
är med en tydlig och klar information och förståelse från intressenter runt pro-
cessen är avgörande för om man ska lyckas. Det gäller att skapa samsyn och en 
gemensam målbild. 
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Tydlig information om projektet och dess mål till flera intressenter till exempel 
de anställda på företaget, representanter från företaget, kommunala instanser 
och chefer (politiker och tjänstemän), Länsstyrelsen, Regionförbundet, det lokala 
facket, Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet och/eller andra omställningsorganisa-
tioner samt den lokala näringslivsorganisationen. 
 
Steg 3 – Etablera samverkansgrupp 
Samverkansgruppen är processens motor så det är viktigt att sätta samman grup-
pen och komma igång med arbetet så snart som möjligt. Det är viktigt att repre-
sentanterna från de olika aktörerna har mandat och att gruppen är beslutsmässig 
(arbetet hindras om parterna måste hem och förankra allt innan beslut tas). 
 
Här bör följande parter finnas representerade; 
•	 Kommunen 
•	 Företaget 
•	 Fackliga representanter 
•	 Supportfunktioner 
•	 Arbetsförmedlingen 
•	 Omställningsaktörer 
 
Steg 4 – Planera arbetet i samverkansgruppen 
Samverkansgruppens deltagare måste vara beredda på att arbeta intensivt och 
nära tillsammans under en längre period för att på bästa sätt kunna hjälpa före-
taget och dem som drabbats av varslen. Samverkansgruppen träffas regelbundet 
varje vecka eller varannan vecka. Mötesfrekvensen kan skilja sig åt från fall till 
fall. 
 
Samverkansgruppen ansvarar för att tillsammans med andra aktörer informera de 
som drabbas av varslet om vilket stöd och hjälp de olika parterna kan bidra med 
för att stötta individen i processen. Det är dock viktigt att poängtera att stödet 
finns men drivet och viljan måste komma från den enskilda individen även om 
läget känns tungt och framtiden mörk. 
 
Samverkansgruppen sätter sin agenda och planerar aktiviteter utifrån de tre hu-
vudområdena: 
•	 Ny anställning 
•	 Utbildning 
•	 Starta eget
 
Genomför gärna en enkätstudie bland dem som drabbats av varslet för att se 
vilka behov och önskemål de har för att bättre kunna planera och matcha insatser 
och innehåll. 
 
Steg 5 – Presentation och information 
När nu strukturen och målsättningarna är satta är det hög tid att informera i för-
sta hand de anställda men också övriga intressenter, även pressen. 
 
Det är även viktigt att i ett tidigt stadium etablera en god relation till media då 
det inte bara är de som drabbats direkt av varslet som bör få informationen utan 
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även anhöriga och övriga boende i kommunen som drabbats av större varsel. Det 
är viktigt att visa vad som sker under hela processen så att media inte bara rap-
porterar när varslen läggs utan följer upp och informerar om insatser, hur många 
som behåller arbetet eller går vidare till utbildning eller andra arbeten och inte 
bara ut i arbetslöshet. Det finns behov av en mer differentierad bild för att bibe-
hålla hopp inför framtiden. 
 
Steg 6 – Genomförande 
Arbetet i samverkansgruppen med regelbundna möten påbörjas. Som tidigare 
nämnts är det av yttersta vikt att deltagarna i gruppen har mandat och att grup-
pen är beslutsmässig. Arbetet är mycket ”hands on”. Det är fortsättningsvis 
viktigt att löpande informera om projektets utveckling till alla intressegrupper. På 
kommunens hemsida informeras löpande bland annat med minnesanteckningar 
från samverkansgruppen.

Exempel på aktiviteter som kan genomföras inom de olika huvudområdena är:
 
1. Ny anställning bland annat:  
•	 Löpande arbete med omställningsföretagens rådgivare och de anställda.
•	 Exempelvis CV-seminarier för personalen.
•	 Jobbcafé - en mötesplats som också kunde erbjuda service som ex. kopiering 

och utskrifter samt dessutom jobbsökardatorer från Arbetsförmedlingen. 
•	 Arrangera jobbmässor i olika konstellationer och med olika teman för att nå 

en så bredd publik och ett så brett spektrum av näringslivet som möjligt.

2. Utbildning bland annat:  
•	 Presentationer av olika kompletterande gymnasiala utbildningar samt även 

yrkes- och  universitetsutbildningar. 
•	 Skräddarsydda utbildningar via omställningsaktörer beroende på individernas 

behov och intressen. Till exempel datautbildning.
•	 Möjligheter till validering.
 
3. Starta eget bland annat: 
•	 Genomföra informationsträffar om att starta eget och företagande i allmän-

het.
•	 Tillsammans med relevanta aktörer kan en företagarskola arrangeras.

Sammanfattning, succéfaktorer Kronobergsmodellen®:  
•	 Kommunerna driver processen 
•	 En oberoende projektledare tillsätts 
•	 Samordningsfunktion skapas 
•	 Dedikerad resurs / Fokus 
•	 Tid / Initiativ 
•	 Advisory Board 
•	 Samverkansgrupp som är beslutsmässig 
•	 Information / PR 
•	 Prioriterade resurser från stödfunktioner
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3. Bakgrund i Hylte kommun
I början av 2013 meddelade ledningen på Stora Enso kommunledningen i Hylte 
kommun att företaget inom snar framtid hade för avsikt att genomföra ett tredje 
varsel om 100 personer.

Det varslet följde på två tidigare varsel under 2012 där man varslat 81 och 138 
personer. Totalt hade företaget med det alltså annonserat varsel om 319 personer 
av företagets då totalt 780.

Med bakgrund av den informationen var delar av Hyltes kommunledning i Mar-
karyd för att delta i ett halvdags utvärderingsseminarium av arbetsmarknadspro-
jektet efter Transcoms stora varsel där.

I samband med det upprättades kontakt mellan projektledare Anders Blomqvist 
och hans företag Unoleo och kommunledningen i Hylte, genom kommunchef Per 
Borg. Det ledde till att parterna kom överens om att genomföra ett arbetsmark-
nadsprojekt, kallat Utveckling Hylte, med ambitionen att arbeta enligt Krono-
bergsmodellen®.

Hylte kommun tog därmed initiativet att tillsammans med Länsstyrelsen i Hal-
land, Region Halland och Stora Enso proaktivt arbeta med problemet redan 
innan uppsägningarna formellt annonserades.

Projektet lanserades under andra halvan av april 2013. I nära anslutning till det 
annonserade även Stora Enso en första uppsägning om 44 personer. En uppsäg-
ning som senare skulle följas av ytterligare en uppsägning om 76 personer i juli 
samma år.

Syftet med Utveckling Hylte bestämdes då vara att skapa förutsättningar för de 
varslade och uppsagda men även de redan arbetslösa i kommunen till ny syssel-
sättning samtidigt som man även skulle stimulera näringslivet.

Därför sattes två tydliga projektmål upp: 
1. Att 70 procent av de uppsagda på Stora Enso skulle senast åtta månader efter 

avslutad anställning ha en ny sysselsättning.
2. Att arbetslösheten i kommunen inte skulle överstiga riksgenomsnittet vid pro-

jekttidens slut.

Målen sattes upp med utgångspunkt från den bakgrund som beskrivits i föregå-
ende kapitel där Kronobergsmodellen® fungerat effektivt och där målen uppnåtts 
redan under projekttidens gång.

I april 2013 hade Hylte kommun en arbetslöshet på 6,8 procent (totalt 341 per-
soner) medan arbetslösheten i riket som helhet var 8,5 procent. Potentiellt kunde 
alltså ett varsel om 120 personer innebär en ökning av arbetslöshetsnivån med ett 
antal procentenheter.

Utöver det tillkom även en tredje uppsägning om 12 personer efter projektets 
avslut.
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4. Genomförande
Här följer en beskrivning av de aktiviteter som genomfördes under projekttiden 
23 april 2013 till och med 30 april 2014.

Projektets genomförande kommer beskrivas efter Kronobergsmodellen® sex olika 
steg samt i kronologisk ordning.

Under projekttiden möttes samverkansgruppen totalt 42 gånger och Advisory 
Board fyra gånger. I samverkansgruppen koordinerades arbetet mellan inblandade 
aktörer, problem fångades upp och mötena ledde även till att flera spontana idéer 
för evenemang och kreativa lösningar hittades och genomfördes.

Bland annat genomfördes tre olika mässor varav de två senare av dessa arrang-
erades för att sammanfalla med när de flesta i de två grupperna av uppsagda gick 
ut i arbetslöshet.

Mötena med Advisory Board ledde också till bland annat att en större analys av 
kommunens besöksnäring genomfördes. En analys som blev väldigt uppskattat 
och som pekade på områden som kommunen bör satsa på inom besöksnärings-
området.
 
4.1 Etablering av projekt: steg 1-5
Omedelbart i och med projektets lansering den 23 april inleddes arbetet med att 
etablera en samverkansgrupp för att samordna och leda arbetet.

Förberedelser inför projektets start hade redan gjorts genom samordning mellan 
Anders Blomqvist och kommunchef Per Borg vilket innebar att kommunens hem-
sida var igång med information från dag ett.

Ett Advisory Board lanserades också där kommunstyrelsens ordförande Henrik 
Erlingson fick sällskap av Lars-Erik Lövdén, landshövding i Hallands län, Gösta 
Bergenheim, ordförande i regionstyrelsen Region Halland, Kenneth Ohlsson, 
vd Stora Enso Hyltebruk, Boris Lennerhov, koncern-vd Gekås AB samt Stephan 
Müchler, vd Sydvenska industri- och handelskammaren. I maj anslöt även Ulric 
Björk, rektor Campus Varberg. Under våren 2014 deltog även länsrådet Lisbeth 
Schultze.

Grundläggande kontakt med företaget och information till media och anställda 
hölls också vilket ledde till flera positiva rubriker i lokal- och regional press. En 
viktig aspekt för att lyckas eftersom det är viktigt att allmänhet och berörda för-
står att kommunen tar problemet seriöst och att något görs.

Den tidiga starten i samband med den första omgången uppsägningar innebar att 
kommunen tydligt tagit initiativet för att hantera problemet.

Anlitandet av Anders Blomqvist som projektledare med en projektbudget på 1,5 
miljoner kronor, gjorde även att projektet leddes av en helt dedikerad resurs. 
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I det här skedet av projektfasen sammansattes även samverkansgruppen som den 
centrala styr- och samordningspunkten under ledning av Anders Blomqvist.

I gruppen samlades tre representanter från kommunen:
– Per Borg, kommunchef.
– Christer Grähs, arbets- och näringslivschef.
– Linda Wennerholm, näringslivsutvecklare.

Från Stora Enso ingick en representant för företaget och fyra representanter för 
fackliga organisationer:
– Kristina Hedvall, personalchef Stora Enso Hyltebruk (ersattes senare av Ruth Hedin).
– Anders Lönnberg, Pappers (ersattes senare av Märit N. Andersson).
– Sofi Karlsson, Sveriges Ingenjörer.
– Ingemar Öhlund, Unionen.
– Mauri Kurkimäki, Ledarna.

Till det ingick även representanter för tre involverade organisationer:
– Göran Edberg, Arbetsförmedlingen (ersattes senare av Christina Vari).
– Cecila Bjelvenstedt, Trygghetsrådet.
– Lena Brantberg, Startkraft.

Den 8 maj genomfördes informationsträff för de anställda på Stora Enso och även 
för övriga arbetslösa i kommunen.

4.2 Steg 6
Maj, 2013
Den 10 maj hölls ett första möte med samverkansgruppen där Anders Blomqvist 
informerade om arbetet med att organisera en jobb- och utbildningsmässa dit fem 
utställare knutits. Datum för mässan sattes till den 28 maj.

Lena Brantberg redovisade även att 11 av de 42 personer som Startkraft arbetade 
med redan hittat ett nytt jobb.

Den 17 maj hölls ett andra möte. Antalet utställare som anmält sig hade då stigit 
till 16 och innefattade bland annat: 
Hylte kommun, Region Halland, Arbetsförmedlingen, EURES, TEK Komptens-
centrum, Campus Varberg, Lv6, Högskolan i Halmstad, Montico, Science Park 
Halmstad, ABF, Hyltebygdens lärcentrum, Studieförbundet Vuxenskolan, Nyföre-
tagarcentrum, Entreprenörsskolan och Polisen. 

Mässan beslutade man att marknadsföra genom ett antal kanaler: 
Annons i Hallandsposten 22 maj och 25 maj, banderoll över entré till Gamla 
hallen,  anslagstavlor i kommunen, flyers till personalen i kommunen, flyers till 
hushåll i Hyltebruk, info på kommunens hemsida, info på kommunens Facebook- 
sida,artikel i Hallandsposten 17 maj, flyers till elever på Lärcentrum, flyers till 
personal på Stora Enso, inbjudan/kallelse av Arbetsförmedlingen och anslag på 
kommunens arbetsplatser. 

Ytterligare sex av varslade som Startkraft arbetade med hade nu fått ny sysselsätt-
ning.
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Den 24 maj hölls ett tredje möte. Utställare till mässan hade nu stigit till 23 och 
antalet som fått ny anställning med hjälp av Startkraft var nu 21. Av övriga var 
endast tre boende i Hylte kommun, resterande kom från kringkommuner.

Arbetsförmedlingen informerade om att inskrivningen inletts och påtalade beho-
vet av att inte vänta med inskrivningen för att undvika att ett stort antal jobbsö-
kande kom i klump i slutet av perioden.

Den 28 maj hölls jobb- och utbildningsmässan som till slut samlade 25 utställare 
och lockade 300 besökare vilket måste ses som en succé sett till det totala antalet 
varslade och arbetslösa i kommunen. Samverkansgruppen noterade även att posi-
tiv återkoppling kommit från anställda på Stora Enso.
 
Den 31 maj hölls månadens sista möte där det beslutades om att hålla en ny jobb- 
och utbildningsmässa i september eftersom den första mässan ansågs ha varit en 
succé som skapat en bra förutsättning för möte mellan berörda parter.

Till den nya mässan bestämdes även att engagera skolorna i kommunen. Det 
beslutades även att genomföra en studieresa till Campus Varberg för att se vilka 
utbildningsmöjligheter som finns där.

Juni, 2013
Under juni månad möttes samverkansgruppen tre gånger. Under månaden initie-
rades ett projektarbete av Folkhälsorådet tillsammans med Leader, Region Hal-
land och Hylte kommun som mynnade ut i vad som kom att kallas Boost Hylte. 
Projektet lanserades formellt i januari 2014 och syftar till att öka unga vuxnas 
tilltro till framtiden och den egna förmågan, visa på möjligheter med att bo och 
verka i Hylte kommun.

Under juni möttes även Advisory Board för första gången den 18 juni. Här disku-
terades bland annat möjligheter för att stärka turist- och besöksnäringen i kom-
munen. 

Genom Advisory Board skapades kontakt med företaget Ehrenberg kommunika-
tion som senare genomförde en analys av kommunens besöksnäring och kom med 
idéer för hur den kan utvecklas. Den analysrapporten levererades vid årskiftet och 
finansierades av projektbudgeten.

Juli, 2013
Under juni månad möttes samverkansgruppen tre gånger. Under månaden initie-
rades ett projektarbete av Folkhälsorådet tillsammans med Leader, Region Hal-
land och Hylte kommun som mynnade ut i vad som kom att kallas Boost Hylte. 
Projektet lanserades formellt i januari 2014 och syftar till att öka unga vuxnas 
tilltro till framtiden och den egna förmågan, visa på möjligheter med att bo och 
verka i Hylte kommun.

Under juni möttes även Advisory Board för första gången den 18 juni. Här disku-
terades bland annat möjligheter för att stärka turist- och besöksnäringen i kom-
munen.
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Genom Advisory Board skapades kontakt med företaget Ehrenberg kommunika-
tion som senare genomförde en analys av kommunens besöksnäring och kom med 
idéer för hur den kan utvecklas. Den analysrapporten levererades vid årskiftet och 
finansierades av projektbudgeten.

Augusti, 2013
Under augusti månad hölls fyra möten. Där fortsatte arbetet med den andra jobb-
mässan genom information och samverkan. Det beslöts att samtliga åttonde- och 
niondeklassare i Hylte kommun skulle besöka mässan under en speciellt avsatt 
tid. Totalt handlade det om 200 elever.

Arbetet genom Startkraft fortsatte också där ytterligare fem personer fått ny sys-
selsättning varav en startat eget.

Det beslutades även om att skapa en lista över kompetenser bland de uppsagda 
efter en förfrågan från näringslivet.

September, 2013
Under september hölls fyra möten. Den andra jobb- och utbildningsmässan 
genomfördes och även den blev en besökssuccé med 500 besökande varav 200 
elever.

Mässan fick även positiva omdömen och samverkansgruppen diskuterade idéer 
för en ny typ av mässa till början av 2014.

Oktober, 2013
Under oktober hölls fyra möten. Startkraft informerade om att endast sex perso-
ner utan ny sysselsättning återstod från den ursprungliga gruppen av uppsagda. 
Av de som sagts upp i juli hade nu en femtedel fått ny sysselsättning. 

Bussresan till Campus Varberg genomfördes också med 21 deltagare. 

Under oktober månad träffades även Advisory Board vid ett tillfälle och Ehren-
berg kommunikation genomförde sin analys av kommunens besöksnäring.

November, 2013
Under november månad hölls fem möten. Startkraft informerade att en tredjedel 
av de varslade i juli nu fått ny sysselsättning.

December, 2013
Under december månad hölls två möten. Arbetet med att hitta ny sysselsättning 
fortsatte där ytterligare några personer ur båda grupperna av uppsagda kunde 
räknas av.

Kommunen informerade även om den kommande lanseringen av projektet Boost 
Hylte dit man nu knutit en egen projektledare.

Januari, 2014
Under januari månad hölls fyra möten. Arbetet med den tredje mässan intensi-
fierades där kommunen tillsammans med näringslivet i form av Hylte Solutions, 
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Företagarna i Hylte, Kreativa Bolmenbygden och Hylte Handel skulle stå som 
arrangör. Temat för mässan bestämdes vara en framtidsmässa.

Boost Hylte lanserades med ett uppstartsevenemang som lockade 200 deltagare.

Ehrenberg kommunikation presenterade sina slutsatser från analysen av kommu-
nens besöksnäring. Som viktiga punkter pekade företaget på Hylte borde pre-
sentera kommunen på ett enkelt sätt där turisterna på ett snabbt kan bilda sig en 
uppfattning av vad kommunen har att erbjuda. Ehrenberg kommunikation före-
slog kommunen att använda just enkelhet som ledord i det övergripande temat: 
”Hylte – back to basis destinationen”.

Februari, 2014
Under februari månad hölls fyra möten. Framtidsmässa hölls med 49 utställare 
och mer än 300 besökare. En näringslivskväll med mingel och föreläsning av Co-
lin Moon var också välbesökt med mer än 100 åhörare. Mässan och kvällen var 
mycket uppskattade och det fick även god täckning i media med rapporter i både 
Radio Halland och Hallandsposten. Samtliga närvarande var positiva till mässan 
och framförde ett behov av att eventuellt hålla en årlig Framtidsmässa.

Samverkansgruppen beslutade även att projektet skulle anordna en bussresa till 
Tillväxtdagen i Halmstad i mars.

Mars, 2014
Under mars månad hölls fyra möten. Arbetet fortgick som tidigare med att hitta 
sysselsättning. Bussresan till Tillväxtdagen i Halmstad hölls med omkring 40 
deltagare.

April, 2014
Under april månad, som också var projekttidens sista månad, hölls tre möten. 
Startkrafts arbete med att hjälpa de sista uppsagda till ny sysselsättning fortsatte 
med flera aktiviteter. I det här skedet hade nära 80 procent av de uppsagda fått ny 
sysselsättning.

Eftersom ett av projektmålen varit att arbetslösheten in skulle överstiga riksge-
nomsnittet så har arbetslöshetsnivån därför studerats. Under årets gång har man 
kunnat se hur en ökning i andelen av den totala arbetslösheten som utgjorts av 
utrikes födda. En ökning som gått från 53 procent till 60 procent under kalender-
året 2013.

Projektledare Anders Blomqvist informerade därför samverkansgruppen om ett 
nytt projekt baserat på Utveckling Hylte kallat Integration Hylte. Målet för det 
nya projektet är att underlätta integrationsprocessen och ämnas starta efter Ut-
veckling Hylte avslutats.

Projektet avslutades formellt i början av maj 2014 med ett möte i Advisory Board 
samt en presentation av projektledare Anders Blomqvist.
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5. Resultat
Stora Ensos två omgångar av uppsägningar omfattade totalt 120 personer. För att 
agera mot problemet sattes två mål upp:

1. Att 70 procent av de uppsagda på Stora Enso skulle senast åtta månader efter 
avslutad anställning ha en ny sysselsättning.

2. Att arbetslösheten i kommunen inte skulle överstiga riksgenomsnittet vid pro-
jekttidens slut.

Vid projektets avslut i maj 2014 hade 80 procent av de uppsagda hittat ny sys-
selsättning och arbetslöshetsnivån i Hylte kommun var 7,4 procent jämfört med 
riksgenomsnittet på 7,7 procent. Således har båda målen uppnåtts.

Under genomförande har samverkansgruppen träffats totalt 42 gånger vilket har 
inneburit veckovisa möten större delen av året.

Vid samverkansmötena har löpande problem identifierats som har lösts gemen-
samt genom diskussion och information ut i respektive kanaler.

Mötena har också lett till kreativa idéer för jobb- och utbildningsmässor, nya 
projekt och studiebesök.

De idéerna har i högsta grad bidragit till att målen har kunnat nås. Till exempel 
gav en utflykt till Campus Varberg att tre deltagare sökte och inledde en utbild-
ning där.

Projektets och samverkansgruppens arbete med att nå ut till näringslivet har 
också gett effekt och stimulerat till nya nätverk och nya mötesplatser.

Som exempel på en framgång i den delen kan nämnas att den sista mässan var en 
aktivitet som arrangerades av Hylte kommun och flera näringslivsorganisationer 
gemensamt.

Mässan som fick namnet och temat, Framtidsmässan, har även lett till en diskus-
sion om att göra den till en årligt återkommande mässa.

Projektet har även knutit kontakter med skolan vilket ledde till att elever och 
näringslivet möttes under en speciellt avsatt tid vid den andra jobb- och utbild-
ningsmässan.

Aktiviteterna har även mottagits positivt av deltagarna som själva varit engage-
rade och en stor del i att målen uppfyllts.

När projektet avslutades var totalt 366 personer i Hylte kommun arbetslösa, en 
ökning med enbart 25 personer jämfört i april 2013 när projektet inleddes. Det 
trots de omfattande uppsägningarna samt att det under perioden även kommit 
ett stort antal nyanlända till kommunen vilket påverkat arbetslösheten negativt. 
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Till exempel var antalet personer arbetslösa bland utrikes födda, i april 2013, 185 
personer. En siffra som i april 2014 var 241 personer. Under kalenderåret 2013 
ökade av antalet arbetslösa i kommunen andelen utrikes födda från 53 procent 
till 60 procent.

Med Kronobergsmodellen® som riktlinje, och för att nå målen, har projektet 
genom samverkansgruppen genomfört ett antal insatser för att hjälpa de varslade 
till något av de tre sysselsättningsmålen ny anställning, utbildning eller till start av 
eget företag.
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6. Diskussion och erfarenheter
Projektet Utveckling Hylte pågick under ett år mellan april 2013 och april 2014. Ett 
arbetet som genomfördes enligt Kronobergsmodellen® som är en modell byggd av 
projektledare Anders Blomqvist med bas i hans erfarenheter med liknande projekt.

Erfarenheterna från Hylte har precis som i andra liknande fall lett till flera lärdomar 
som är positiva att ta med sig för både Hylte kommun och för Kronbergsmodellen®.

Exempelvis har arbetet med Framtidsmässan visat på vikten av att vidga temat från 
att bara handla om jobb- och utveckling till att också innefatta kommunens utveck-
ling i stort. En mässa, som tidigare nämnts, kan komma att fortsatta i kommunal 
regi även efter att projektet Utveckling Hylte nu avslutats.

Att arbeta med ett helhetstänk med näringslivet och kommunens alla delar innebär 
också att man identifierar problem och jobbar med lösningar som är väsentliga för 
projektets mål men som också är väsentliga för inblandade aktörer att jobba vidare 
med efteråt.

Hylte kommun satte också ett sådant mål som överskred situationen med Stora En-
sos varsel. Nämligen att arbetslösheten inte skulle överskrida riksgenomsnittet.

Det målet gjorde det möjligt för projektet att identifiera andra trender i kommunens 
arbetslöshetssiffror och därmed även kunna inta ett helhetstänk.

Projektets kommunövergripande ansats har inneburit att man identifierat att utrikes 
födda som andel av den den totala arbetslösheten ökat. Det tillsammans med Hyltes 
stora ansvarstagande i frågan (Hylte är den kommun i Halland som tar emot flest 
nyanlända per capita) har i sin tur inneburit att ett nytt projekt bildats som en vida-
reutveckling av Utveckling Hylte för att ta tag i integrationsutmaningarna.

Det projektet kallas nu Integration Hylte och har tagit över målet att fortsätta ar-
betet för att hålla kommunens arbetslöshet under riksgenomsnittet. Syftet med 
projektet är i många fall en fortsättning av Utveckling Hylte men där fokuset ligger 
på att öka tillväxten med multikulturella resurser och att hitta praktikplatser samt 
nystartsjobb för nyanlända.

Erfarenheter till det projektet tas också från Lessebo kommun där Anders Blomqvist 
arbetar med ett liknande projekt som tar sig an integrationsutmaningar.

Andra nyttiga erfarenheter har bland annat varit att fortsätta mötesfrekvensen där 
ambitionen bör vara ett möte per vecka. Att fortsätta mötas även utan en stor mö-
tesagenda är viktigt eftersom det upprätthåller kontinuitet och bidrar till en känsla 
av momentum.

Även flera deltagare i projektet och samverkansgruppen har gett sina reflektioner på 
arbetet. Som avslutning på rapporten följer här några tankar från dessa deltagare.
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Christina Vari, Arbetsförmedlingen:

”Från Arbetsförmedlingens sida har tiden i Samverkansgruppen varit ett mycket 
bra stöd i det fortsatta arbetet som vi har med de som blir eller riskerar bli arbets-
lösa i samband med varslet.

Eftersom detta varslet har varit i 3 omgångar (den tredje ej klar) och även stort 
antal som fått avgångsvederlag/avgångslön, avgångspension så har vi i samarbetet 
med Startkraft kunnat hjälpas åt med informationsträffar, inskrivning och under-
lätta för varandra men framförallt så vet vi vad alla gör så att vi ej behöver lägga 
tid för att reda ut vem som gör vad osv. Det blir bättre handlingsplaner/samtal 
med de personer som skrivs in här då allt blir mycket tydligare. Att få träffas i en 
sån här grupp där även representanter från arbetsgivaren och de fackliga parterna 
samt kommunen är också betydelsefullt då man vet vem man kan kontakta om 
man behöver fråga något, det spar tid.

Avslutningsvis så vill jag framhålla att det är viktigt att se Samverkansgruppen 
som ett stöd för sig själv, den organisation/myndighet man representerar då det 
är stor tid som går åt/man lägger på just varsel och det är en vinst att samverka 
under en längre tid för att nå resultatet att personer går till nya arbeten.”

Ingemar Öhlund, Unionen Stora Enso Hyltebruk:

”Som facklig representant för Unionen har jag deltagit i detta arbete. Under året 
som gått har det varit möten varje vecka där vi diskuterat vad som hänt och vad 
som vi kan göra.

Jag har fått en inblick i arbetet som Arbetsförmedlingen och Startkraft lagt på att 
hjälpa de som förlorat sina jobb att hitta nytt jobb.

De mässor som vi anordnade var välbesökta och känslan är att de gjort nytta för 
både de som sökt nytt jobb och för företagen som söker arbetskraft eller önskar 
visa upp sig och skapa nya kontakter.”

Ruth Hedin, HR Stora Enso:

”Jag tycker att samverkansgruppen var ett bra initiativ. Arbetet i gruppen under 
året har givit mig mycket både personligt och professionellt. T.ex. har min rela-
tion med Arbetsförmedlingen utvecklats. Samarbetet i gruppen har fungerat bra 
och varit positivt.”
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Per Borg, kommunchef Hylte kommun:

”När Stora Enso, den stora arbetsgivaren på orten inom ett år hade gått ut med 
varsel i tre omgångar som berörde ca 300 av företagets 780 anställda sjönk ”tem-
peraturen” i samhället ordentligt. I denna situation var det oerhört viktigt att 
kommunen visade initiativkraft och framtidstro.

Projektet har varit uppskattat och givit kommunen mycket positiv publicitet som 
bidragit till att dämpa dom ”negativa vindarna” som uppstår vid den här typen 
av situationer.”

Cecilia Bjelvenstedt, TRR Trygghetsrådet:

”Det som varit positivt med projektet ”utveckling Hylte” är att vi träffats regel-
bundet och att både fack, arbetsgivare, omställningsaktörer, arbetsförmedlingen 
och kommunen varit med. Framförallt har det varit bra att vi kan delge varandra 
information på ett snabbt och lätt sätt samt kunnat bolla idéer, när det har varit 
aktuellt.”

Mauri Kurkimäki, Ledarna Stora Enso, Hyltebruk:

”Jag tycker att samverkan ”Utveckling Hylte” har varit bra, för det har gett mig 
en bättre förståelse om hur allting fungerar när man blir friställd. Detta har bi-
dragit till att jag har kunnat hjälpa/tipsa medarbetare på Stora Enso Hylte, så att 
deras framtid har blivit något ljusare/lättare.”

Linda Wennerholm, näringslivsutvecklare Hylte kommun:

”Många företag och aktörer har deltagit på mässor och aktiviteter. Projektet har 
arrangerat och skapat arenor för människor utanför arbetsmarknaden, människ-
or som blivit uppsagda, människor som vill utvecklas olika aktörer och för lokala 
näringslivet. 

Föreläsningen med Collin Moon bidrog till ökad ”Tillsammans-anda”. Engage-
mang och delaktighet från nätverk och eldsjälar visade på lokalt goda exempel 
som inspirerade företagare. Med gemensamma krafter har lösningar och nya 
möjligheter skapats. 

Den transparens som projektet haft, har bidragit till kunskap och kännedom vil-
ket öppnat dialoger och vilja hos många att dra sitt strå till stacken. Samverkans-
gruppen har ökat samarbetet och även underlättat något för det lokala närings-
livet att  komma med inspel och önskemål. Att ha ett prestigelöst samarbete med 
gemensamt mål har varit en framgångsfaktor i ”Utveckling Hylte”.”
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Lena Brantberg, Startkraft:

”Samarbetet i samverkansgruppen har varit bra. Det jag skulle uppskatta är mer 
jobb framåt istället för att kontinuerligt summera bakåt. Jag skulle vilja ha mer 
stödjande åtgärder för de som står längre ifrån arbetsmarknaden. Mer nätver-
kande med arbetslivet.”

Sofi Karlsson, Sveriges Ingenjörer, Stora Enso Hyltebruk:

”Det har varit nyttigt att höra om vilka möjligheter som erbjuds till de varslade 
med t.ex. bl.a. jobbmässor, studiebesök o.s.v.  Och att se hur stor efterfrågan fak-
tiskt har varit på de varslade på arbetsmarknaden. Lyckligtvis har dock inte mina 
kollegor behövt hjälp i någon större utsträckning. Det har också varit intressant 
och nyttigt att lära sig mer om hur kommun och arbetsförmedling jobbar mot ar-
betslöshet. Slutligen tycker jag att det är ett bra sätt att jobba i projekt med flera 
olika parter med olika infallsvinklar.”

Märit N. Andersson, Pappers, Stora Enso Hyltebruk:

”Det är alltid en förmån att få träffas olika  aktörer inom arbetsrekrytering.
Att få stämma av på ett konstruktivt sätt, och följa upp från olika håll är
för mig som ledare och ordförande inom arbetstagarorganisationen Pappers
mycket värdefullt. Jag kan med den information jag får hålla bevakning på
gången och utfallet hur det går för våra medlemmar som har fått sluta på Stora 
Enso Hylte på ett konstruktivt sätt.”

Christer Grähs, arbetslivs- och näringschef Hylte kommun:

”Det har varit en styrka att vi har kunnat kraftsamla tillsammans och att vi har 
haft en resurs som enbart har jobbat med ”Utveckling Hylte”. Projektet har bi-
dragit till att skapa framtidstro i Hylte.

Utveckling Hylte har också lett fram till andra framtida satsningar.” 
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Anteckningar
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