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Starka tillsammans 

  LEDARE

Johan vill finnas  
där för andra

Årets sommar präglades av soldagar med 
mycket höga temperaturer och skogs- 
bränder. Värst drabbat var områden i  
Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län 
där skogsbränderna var svårsläckta.  
Johan Karlsson, deltidsbrandman och  
styrkeledare i Unnaryd, var en av många 
som hjälpte till med att släcka bränderna. 

Hur länge har du varit deltidsbrandman?
 – Jag började jobba som deltidsbrandman 2006. Det 
var personalbrist och min fru och min kusin tipsade om 
att jag skulle söka. Det var inget jag ville från början 
men jag tyckte det verkade spännande. Så när möjlig- 
heten uppstod och det tajmade med mitt privatliv så 
valde jag att testa. 

Vad driver dig att arbeta som deltidsbrandman?  
– Det betyder mycket för mig att finnas till för andra, 
att vara en hjälpande hand när någon behöver det. 
Känslan att få vara en del av något större än sig själv 
gillar jag. Det är något som har växt fram när jag har 
arbetat och blivit något som driver mig. Det finns ett 
ordspråk som lyder ”Där gamla män planterar träd i 
vars skugga de aldrig får sitta, där blomstrar landet” 
och meningen är att om man osjälviskt hjälps åt utan 
den egna vinningen som högsta mål så blir världen lite 
bättre hela tiden. 

Hur är det att jobba jour?
– Att ha brandjour funkar bättre nu när jag har det 
var fjärde vecka istället för varje tredje. Under jouren 
måste man alltid vara tillgänglig och redo. För mig 
funkar detta eftersom mina barn är tillräckligt stora nu, 
berättar Johan.

Hur kom det sig att just du åkte upp för att hjälpa till 
att släcka skogsbränderna?  
– Det skickades ut ett mail där man kunde anmäla sitt 
intresse. Första tillfället kunde jag inte men några dagar 
senare hade jag semester, då kände jag att jag ville hjäl-
pa till med att släcka bränderna och vara till assistans 
för de människor som drabbats, men också för att lära 
mig, förstå och få mer erfarenhet hur en så stor insats, 
fungerar och går till. Det var fem personer i vår grupp, 
fyra brandmän och en styrkeledare, vi hade aldrig 
träffats tidigare men lärde känna varandra och hade 
väldigt roligt tillsammans. Tanken var först att vi skulle 
till Transtrand i Dalarnas län men vi blev omdirigerade 
till Ljusdal eftersom läget där var väldigt kritiskt. 

När ni var på plats, vad gjorde ni då?
– Efter en natts sömn var vår uppgift att göra efter-
släckningsarbete i de yttre sektionerna av skogsbran-
den. Branden bestod av fyra stora sektorer. Andra 
dagen förflyttades vi till en annan plats där det tagit sig 
rejält och branden höll på att gå över en begränsnings-
linje, då var det hett om öronen men tack vare brand-
flyget och lantbrukarnas vattentunnor så gick det bra. 
Det som var problematiskt var att elden kunde få nytt 
liv igen även efter eftersläckningsarbete på många  
ställen och den ständiga förflyttningen gjorde att  
redskap fångades i elden, till exempel vattenslangar 
som brann upp.   

Hur kändes det när du var där uppe och hjälpte till?
– Jag jobbade 80 timmar på fem dagar, men det var de 
värt. Det var väldigt intensiva arbetspass, förödande 
bränder och bra sammarbete med brandmän från hela 
Sverige och Norden. Vi arbete tillsammans med  
Räddningstjänsten Väst och dansk räddningstjänst. Vi 
klickade direkt eftersom alla hade samma mål. Det blev 
en riktig ”vikänsla” som jag uppskattade. Hade jag fått 
frågan om att åka igen hade jag gjort det.

Johan Karlsson var med och bekäm-
pade skogsbränderna uppe i norra 
Sverige i somras. Han tog även egna 
bilder av arbetet på plats.

Ny mobil fritidsgård på väg

I början av 2019 rullar Hylte kommuns nya mobila 
fritidsgård ut. Arbetet med att ta fram en ny mobil 
fritidsgård har pågått under en länge tid, men nu är 
designen klar och det enda som återstår är att måla 
bilen innan den kan tas i bruk.  

– Vi har fått en jättefin start på verksamheten med 
positiv respons från ungdomarna. En ny fräsch buss 
med färgglad dekor kommer verkligen att bli pricken 
över i:et, säger Josef Önnhed som är Fritids- och folk- 
hälsochef i Hylte kommun. 

Målet med den mobila fritidgården är att tillsammans, 
fritidsledare och ungdomar, skapa en rolig och  
meningsfull fritid för unga i Torup, Rydöbruk,  
Kinnared, Landeryd och Unnaryd. 

u Läs mer på hylte.se/mobilfritidsgård

Nu är vi igång med vårt värdegrundsarbete och alla har 
haft möjlighet att lyssna på Mia Hultmans kloka råd 
under vår medarbetarvecka. Nu ska vi omsätta våra 
värdeord i faktisk handling och då är det viktigt att 
varje arbetsplats diskuterar igenom vad det innebär för 
var och en. Jag tror att en tydlig värdegrund leder till 
trevligare arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö, vilket 
vi alla vill.

I somras drabbades Dalarna av flera små och stora 
skogsbränder. Det känns bra att vi kunde vara med och 
hjälpa till med släckningsarbetet, detta är en viktig 
erfarenhet vi får med oss hem och nästa gång kanske 
det är vi som behöver hjälp. Ett stort tack till de brand-
män som som var med och hjälpte till!

Jag vill också passa på att nämna några ord om  
kommunens ekonomi som står inför utmaningar de 
närmaste åren. Barn- och ungdomsnämnden har under 
de senaste fyra åren haft en elevutveckling som vi aldrig 
tidigare varit i närheten av, vi har cirka 30 procent fler 
elever nu än 2013. Detta är en utveckling som till stor 
del beror på att vi under kort tid vuxit mycket som 
kommun. I början av den positiva befolkningsutveck-
lingen hade vi svårt att växa verksamheten tillräckligt 
snabbt för att ta emot alla nya elever Nu behöver vi  
i stället bromsa in och anpassa vår verksamhet till den 
nya situationen när befolkningen inte längre växer och 
där budgeten har andra begränsningar, bland annat 
eftersom statsbidragen minskar. 

Jag vill avslutningsvis tacka för allt gott arbete som
utförs och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år.
 

Per Borg, kommundirektör

På första sidan:  Ghadir Shaghouri, Josef Önnhed, Lena Hagman, Fredrik Malm, 
Margareta Andersson, Sara Lall och Odair Mendes Correia.

Gratis bussresor för unga – 
ansök nu! 
Hylte kommun erbjuder dig som är boende i  
kommunen och är under 20 år avgiftsfritt resande med 
Hallandstrafiken under vissa tider på dygnet.  
Erbjudandet gäller under 2019 och du ansöker,  
senast 9 december, via kommunens webbplats hylte.se 

Efter att du ansökt skickar Hallandstrafiken ett 
resekort hem till dig innan den första januari 2019. 
Erbjudandet är personligt och gäller endast personer 
som är folkbokförda i Hylte kommun och är mellan 
7 och 19 år. 

Fritidskortet avser fritt resande med Hallandstrafikens 
bussar, Krösatågen och Västtågen inom hela  
Halland. Observera att kortet inte gäller för resor med 
Öresundståg och Pågatågen. Resekortet gäller  
mellan klockan 15:00–04:00, måndag till fredag under 
skol- och studiedagar samt dygnet runt under lov- och 
helgdagar. Resor som du gör under andra tider  
bekostar du själv.
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I slutet av oktober hade Hylte kommun sin 
medarbetarvecka för sina anställda där bland 
annat kommunens värdegrund och värdeord 
stor i fokus. Veckan är över men arbetet med  
värdegrund och värdeord fortsätter.  
Kommunens organisationsutvecklare Sara Lall 
berättar om den fortsatta processen. 

Hylte kommuns organisationsutvecklare 
Sara Lall var med och arrangerade  
Medarbetarveckan i oktober.  
Nu fortsätter hon arbetet med  
kommunens värdegrund och värdeord. 
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Varför vill kommunen jobba med värdegrundsarbete?
– Det handlar om att stärka sig som arbetsplats och 
arbetsgivare. Vi ska skapa en gemensam värdegrund för 
att visa vad Hylte kommun står för som organisation. 
Med ett tydligt värdegrundsarbete är det lättare att veta 
vad som förväntas av mig som medarbetare, och även 
för nya potentiella arbetstagare vad som förväntas av 
dem. De ska kunna jämföra sina egna värderingar med 
kommunens och se om de överensstämmer.
 
Hur länge har kommunen arbetat med frågan?
– Jag fick uppdraget som projektledare för värde-
grundsarbetet innan sommaren, men detta är något 
som diskuterats i kommunledningsgruppen i flera år. 
Det är viktigt att ha en värdegrund som efterlevs och 

Syfte och årets värdegrundsarbete

att det inte bara är några ord på en hemsida. Det är det 
vi ska arbeta med nu – att göra värdegrunden synlig 
så att vi vet vad vi står för och hur det märks i vårt 
dagliga arbete.

Vad händer nu?
– Kommunledningsgruppen har tagit fram en plan. 
Nästa steg är att vi alla tillsammans ska ta fram  
konkreta beteenden som är kopplade till värdeorden. 
Hur visar vi att vi är en organisation där alla känner sig 
delaktiga? Hur visar vi att vi är stolta över vårt arbete 
och att vi har framtidstro och känner trygghet? De 
spelreglerna ska vi ta fram nu. 
– Vi planerar även för en halvdagsutbildning för  
blivande värderingsambassadörer. Tanken är att det ska 
vara en vidareutbildning för arbetsplatsambassadörer-
na och kanske även för andra intresserade. Drömmen 
är att med tiden ha en värderingsambassadör på varje 
arbetsplats. De ska sedan ingå i ett nätverk där de får 
inspiration och övningar att ta med sig till den egna 
arbetsplatsen. 

Hur länge ska projektet pågå? 
– Tanken är att det ska bli en naturlig del i vår vardag 
precis som våra värderingar alltid har varit. Skillnaden 

är att vi nu arbetar med dem medvetet! Vi ser till att vi 
faktiskt efterlever de värderingar vi pekat ut som våra. 

Vad är din roll i arbetet som projektledare? 
– Min roll är att planera och driva arbetet framåt, att få 
ihop alla delar så att det blir ett hållbart och värdefullt 
arbete.

Är det roligt?
– Superkul! Jag tycker att det är inspirerande att 
planera och att försöka få ihop alla delar så att det i 
slutändan blir en fungerande helhet med ett menings-
fullt syfte.
– Värderingar är något vi alla har och jag tycker att det 
är enormt spännande att tänka på hur de påverkar vårt 
beteende och hur vi bemöter varandra. Vi tillbringar 
så mycket av vår vakna tid på jobbet, så varför inte 
försöka förstå vilka värderingar som driver mig som 
människa och hur det påverkar mig och även andra jag 
möter i min vardag?

Vad gör du härnäst?
– Jag har skickat ut en övning till alla chefer och  
tanken är att arbetsplatserna ska genomföra den innan 
jul och återkomma med förslag på hur vi rent konkret 

ska agera för att efterleva våra värderingar. Sedan  
kommer kommunledningsgruppen att titta på allas 
förslag för att sammanfatta det i spelregler som kan 
kopplas till våra värdeord. 

Vilka är det som ska jobba med detta? 
– Jag håller i den övergripande planeringen och sedan 
är tanken att alla medarbetare ska jobba aktivt med 
värderingar och värdegrund. Cheferna ska få god drag-
hjälp av värderingsambassadörer ute på arbets- 
platserna. 
 
När och hur får vi se resultatet av kontorens arbete?
– I januari kommer kommunens ledningsgrupp att sät-
ta sig ner och titta på alla förslag. Sedan kommer  
information att gå ut via chefer, intranät och Oss  
emellan om vilka spelregler som utkristalliserats. Efter 
det kan man även komplettera med ytterligare spel- 
regler som man anser viktiga på sin arbetsplats. Det ska 
bli mycket spännande att se vad alla enheter kommer 
fram till. 

Hylte kommuns värdeord

Värdegrundsarbetet  
ska stärka kommunen

Syftet med värdegrundsarbete är att bli en välmående och 
framgångsrik organisation med engagerade medarbetare 
där en tydlig värdegrund kan hjälpa oss att fatta rätt beslut 
i vardagen. Värdegrundsarbetet bygger på alla medarbeta-
res engagemang och att alla är med och aktivt bidrar så att 
vi genom en gemensam värdegrund tydligt visar vad Hylte 
kommun står för. 

Alla verksamheter ska jobba med hela värdegrunden på 
olika sätt, men under fyra år kommer vart och ett av våra 
värdeord att få ett särskilt fokus i och med lanseringen av 
en tävling: Årets Värdegrundsarbete. Tävlingen kommer att 
vara ett stående inslag de fyra kommande åren och foku-
sera på Hylte kommuns fyra värdeord. Värdeordet för år 
2019 är stolthet. 

Stolthet – du är en av oss

Trygghet – hos oss finns omtanke

Delaktighet – hos oss gör du skillnad

Framtidstro – hos oss utvecklas du
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Hjärtstartare  
kan rädda liv
Runt om i Hylte kommun finns ett 
antal hjärtstartare utplacerade.  
De används vid akuta hjärstopp 
och kan användas av vem som 
helst, men det blir lättare om du är 
utbildad i Hjärt- och lungräddning 
(HLR).  Maskninen berättar för dig 
hur du ska göra, både i text och i 
tal, när du har öppnat lådan och 
startat hjärtstartaren. 

För att hitta din närmaste hjärt- 
startare, gå in på hjartstartar- 
registret.se Det går även att ladda 
ner appen Rädda Hjärtat, som ta-
gits fram av bland andra Hjärt- och 
lungfonden.  Även här kan du se var 
den närmaste hjärtstartaren finns, 
du kan få stöd i akutsituationer där 
någon drabbats av hjärtstopp eller 
luftvägsstopp,  lära dig mer om 
HLR och luftvägsstopp eller lära 
dig hur en hjärtstartare fungerar.  

Den som har genomgått HLR- 
utbildning och vill hjälpa till vid 
akuta situatiuoner i sin närhet kan 
också läsa mer och registrera sig på 
smslivraddare.se.  
Den som är registrerad SMSliv-
räddare får via en nedladdad app 
larm vid misstänkta hjärtstopp i sin 
närhet och kan hjälpa till, antingen 
med HLR eller vid behov med hjärt-
startare, fram till dess att ambulans 
hinner till platsen. 

Internetstiftelsen i Sverige har beslutat att 
ge Hylte kommun 685 000 kronor till ett  
tvåårigt projekt för ett digitalt center, ett 
så kallat DigidelCenter, med eventuell  
förlängning till ett tredje år.  
Hylte var en av 50 svenska kommuner som 
sökte anslag och en av 15 som fick det.

– Det är en jätteglad nyhet, det ger oss fantastiska  
möjligheter att stärka den digitala kompetensen hos 
både våra medarbetare och medborgarna utifrån deras 
individuella förutsättningar. Vårt DigidelCenter ska 
vara en mötesplats för lärande, kreativitet och innova-
tion, säger Madeleine Solenhill som är digitaliserings-
chef i Hylte kommun.
DigidelCenter ska hjälpa kommunens invånare att lära 
sig använda digital teknik bättre och i större utsträck-
ning, det ska innefatta en utbildningsdel och en test- 
och lärmiljö.
– Många samhällstjänster har digitaliserats vilket gör 
att du behöver en teknisk kompetens bara för att gå 
och handla i din mataffär, själv låna böcker på  
biblioteket eller ta kontakt med kommunen eller din 
vårdgivare, så då är det här en fantastisk service för 
invånare att kunna få hjälp med att gradvis komma 
in i det moderna digitala samhället, säger Madeleine 
Solenhill.
Utöver pengarna från Internetstiftelsen i Sverige skjuter 
Hylte kommun till ytterligare medel till projektet. 

Hylte får digitalt center 
Stor satsning på teknisk kompetens

Kultur- och bibliotekschef Jessica 
Blohm och digitaliseringschef  
Madeleine Solenhill är huvudansvariga 
för det nya Digidelcenter som  
kommunen ska starta under 2019. 

Pengarna ska användas till att köpa in teknisk  
utrustning som besökarna kan öva på att hantera, att 
anställa ett språkstöd och att genomföra utbildningar 
inom digital kompetens. Dessutom kommer en  
digitaliseringsbibliotekarie att anställas.
– Det här är en unik möjlighet  för oss att kunna leva 
upp till bibliotekslagens paragrafer om att vi ska verka 
för det demokratiska samhällets utveckling och för en 
ökad kunskap om informationsteknik. För att höja den 
digitala inkluderingen behöver vi ge människor  
möjlighet att ta makten över tekniken, säger Jessica 
Blohm som är Kultur- och bibliotekschef i Hylte  
kommun.

Planen är att centret ska ligga i anslutning till  
biblioteket i Hyltebruk och öppna redan den 1 mars 
2019, det officiella namnet är Hylte kommuns  
DigidelCenter – digital kompetens på lika villkor.
– Biblioteken är tillgängliga, neutrala och kravlösa 
platser, som medborgarna generellt sett har stort 
förtroende för. På Digidelcentret kommer det också att 
finnas svensk, engelsk och arabisk språkkompetens. 
Sammantaget gör det att förutsättningarna för att öka 
den digitala delaktigheten hos medborgarna är mycket 
goda, säger Jessica Blohm.

Hylte kommuns Digidelcenter är ett kommunövergri-
pande projekt. Planen är att börja i liten skala för att 
sedan öppna upp det så att hela kommunens  
verksamheter kan vara en del i centret för att stötta 
kommuninvånare på bästa sätt.

Ta hjälp av 
Hylte kommuns 
fixartjänst
Om du är över 67 år och bosatt i 
Hylte kommun har du rätt att få 
hjälp av den kommunala fixar- 
tjänsten. Från fixartjänsten kan du 
få hjälp med enklare arbetsuppgifter 
som: 

• Byte av glödlampor, proppar 
och brandvarnare

• Hämta saker på vind eller i 
höga skåp

• Nedtagning och uppsättning av 
gardiner, lampor och tavlor

• Häfta upp sladdar och kablar
• Halksäkra mattor
• Ommöblering, både ute och 

inne
 
Du kan inte få hjälp med arbets- 
uppgifter som kräver fackmanna- 
kunskap eller med städning.  
Avgiften för fixartjänsten är 80 
kronor per timme och minsta  
debitering är för 30 minuter (du 
betalar bara för tiden om fixaren är 
hemma hos dig). Vid vissa tillfällen 
kan det vara väntetid på fixar- 
tjänsten.
Med fixartjänsten kan du också 
få hjälp med byte av batteri i din 
brandvarnare. Nu när vintern är 
runt hörnet och levande ljus tänds i 
hemmet är det viktigt ha en funge-
rande brandvarnare med batteri.

Är du över 67 år gammal och in-
tresserad av att få hjälp av fixar-
tjänsten med till exempel byte av 
batterier i brandvarnare kontaktar 
du Kontaktcenter på telefon: 
0345 - 180 00.

Tips:
• Ha gärna ett extra batteri  

hemma så att du kan byta när  
batterivarningen kommer.

• Passa på att göra rent brand- 
varnaren när du ändå plockat 
ned den för att byta batteri.

• Kom ihåg att testa brand- 
varnaren igen när du bytt  
batteri och satt upp den igen.

Härtstartares placering markeras 
även ut med en skylt på platsen. 

Nya kompetens-
centrum står klart
 
I början av nästa år flyttar Hylte 
kommuns vuxenutbildning till 
nybyggda Kompetenscentrum på 
Hantverksgatan i Hyltebruk.  
De nya lokalerna slutbesiktigas i 
november och därefter får rektor 
Tobias Stenekull nycklarna i sin 
hand. 
– Det här kommer att bli jättebra. 
Vi har längtat efter att få samla 
verksamheten på ett och samma 
ställe så att vi kan utnyttja  
kompetensen ännu bättre.  
 
Kommunens vuxenutbildning och 
introduktionsprogram drivs idag på 
Lärcentrum, på Forum och i Unna-
ryd. Målet är att flytta in vecka två i 
de nya lokalerna som har utrymme 
för totalt 350 elever.  
– Vi har några undervisningsgrup-
per i Unnaryd som får vara kvar, 
annars försöker vi att samla all 
verksamhet under samma tak. 

I de nya lokalerna finns 15 klass-
rum, fem grupprum, reception,  
kontor och lokal för café eller mat-
sal. Invigningen planeras till våren. 
– Först behöver vi få in möbler 
och verksamhet, sedan inviger vi. 
Målet är att skapa en mötesplats för 
många, en mötesplats för kompe-
tensutveckling i Hylte kommun. Vi 
vill knyta ihop vuxenutbildning och 
integration på ett mer dymaniskt 
sätt och skapa en levande verk-
samhet som kan vara öppen både 
dag- och kvällstid, säger Tobias 
Stenekull. 
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Ansvarig utgivare: Per Borg, kommunchef 
Produktion: Hylte kommun  
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Tryck: BCB AB september 2017

Emmy Emanuelsson är fältsekreterare 
på socialtjänsten i Hylte kommun. Vi har 
träffat henne för att prata om hennes yrke 
och vad det innebär. 

Hur länge har du jobbat som fältsekreterare? 
– Hösten 2016 sökte jag tjänsten som fältsekreterare i 
Hylte kommun efter att tidigare ha arbetat med myn-
dighetsutövning på socialtjänsten i Halmstad. Hylte har 
tidigare inte haft någon fältsekreterare. Det kändes kul 
och utmanande att få forma tjänsten själv och att få 
jobba på ”fältet” med ungdomar under friare former än 
vad jag gjorde då jag jobbade med myndighets- 
utövning.

Vad gör en fältsekreterare? 
– Att arbeta som fältsekreterare är ett socialt fältarbete. 
En stor del handlar om att förebygga och vara ett när-
varande stöd i olika ungdomsmiljöer. Jag arbetar med 
ungdomar som har olika förutsättningar och befinner 
sig i situationer som kan vara jobbiga. Jag informerar 
och pratar mycket om droger och relationen till tobak. 
Jag finns där för samtal med elever gällande mobbing, 
grupperingar, familjelivet, ångest, skolan och andra 
saker som en tonåring går igenom. Det är väldigt brett. 

Ett uppdrag som jag också har är att jobba med ung-
domar som har blivit dömda för brott och ska utföra 
ungdomstjänst.

Vad driver dig? 
– Det som driver mig är att vara den där ”någon” som 
man kan förlita sig på när andra verksamheters  
handlingsutrymme inte riktigt når ända fram. Jag vill 
att tonåringar och deras föräldrar ska veta att man kan 
vända sig till mig som fältsekreterare om man vill  
prata, få stöd och råd. Jag tycker det är viktigt att vara 
den där ”någon” som finns tillgänglig och syns ute i 
samhället. Jag ville vara en smidig länk till  
socialtjänsten och skolan, eller mellan dessa  
verksamheter. Yrket handlar om förståelse, att lyssna, 
och medmänsklighet.

Arbetar du med något speciellt just nu?
– Just nu arbetar jag mycket tillsammans med  
kommunens ANDTS-samordnare (alkohol, narkotika, 
doping, tobak, spel). Vi har ett samarbete kring  
ungdomar och tobak där vi bland annat är ute i klasser 
och informerar om detta. 

”Fältaren” Emmy  
jobbar för att ge 
ungdomar stöd i  
vardagen
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