
Serviceåtagande 
Arbete och försörjning

Har du synpunkter?
Du är välkommen att kontakta oss på arbets- 
och näringslivskontoret om du har synpunkter 
på serviceåtagandet om Arbete och stöd.

Hylte kommun 314 80 Hyltebruk
Tfn: 0345 - 180 00
Fax: 0345 - 181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se 

Telefon: 0345-182 66
(Arbetsmarknadsenhetens reception)
E-post: ank@hylte.se



Serviceåtagande  
– Vad är det?
I vår kommun pågår ett ständigt arbete 
med att utveckla de olika verksam-
heterna. Ett led i denna utveckling är 
de serviceåtaganden som fastställs av 
kommunens styrelser och nämnder.

Genom dessa åtaganden får du som 
kommuninvånare en tydlig bild av 
vilken service du har rätt att vänta dig 
för dina skattepengar och avgifter.

Kommunens medarbetare får i sin tur 
en tydlig bild av sina arbetsuppgifter 
– vad som är viktigast och vad som 
förväntas av dem.

Verksamhetsbeskrivning

Inom området arbetar vi med att stötta 
personer i utsatta situationer. 
I arbetet med missbrukarvård 
skapar vi tillsammans med andra 
aktörer en vårdkedja för att den som 
behöver ska kunna få hjälp med sin 
missbruksproblematik. 

Inom ekonomiskt bistånd stöttas  
personer med otillräckliga inkomster 
genom försörjningsstöd och en hjälp för 
att på sikt bli självförsörjande. 

Den som blir utsatt för våld av en när-
stående ska få snabb och professionell 
hjälp. Vi erbjuder bland annat stöd- 
samtal och skyddat boende. 

Genom flyktingmottagningen har vi en 
introduktion som syftar till att integrera 
kommunplacerade flyktingar i det 
svenska arbetslivet. Med hjälp av arbets-
marknadsåtgärder stöttas de personer 
som har svårt att direkt komma ut på 
den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi åtar oss att:

1. Du som söker hjälp för ditt 
missbruk erbjuds träff inom fem 
arbetsdagar. 

2. Du som får försörjningsstöd 
erbjuds en sysselsättningsgaranti, 
du som är mellan 18-24 år erbjuds 
sysselsättning inom tio dagar och 
du som är äldre inom sex månader.

3. Du som har ansökt som 
försörjningsstöd erbjuds en tid 
inom tio arbetsdagar.

4. Du som har beviljats 
försörjningsstöd ska få det utbetalt 
inom tre arbetsdagar.

5. Du som behöver hjälp till ett 
skyddat boende erbjuds detta 
samma dag.

6. Du som söker skuldsanering 
erbjuds en tid inom två månader.


