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Använd din röst

  LEDARE

Goda grundvatten-
nivåer i hela kommunen

Under flera somrar har svenska kommuner 
infört bevattningsförbud på grund av låga 
grundvattennivåer. Hur ser det ut i Hylte 
kommun inför sommaren? Vi ställde frågan 
till Carolina Storberg, VA-chef. 

Grundvattennivåerna i Hylte kommun 
är stabila och kontroller av både kvalitet 
och tillflöde görs regelbudnet. 

Integrationsprojekt med Hylte 
vid rodret på väg att avslutas
 
Nu i maj avslutas det länsomfattande EU-projektet Inte-
gration Halland, som kortat vägen till utbildning och arbe-
te för nyanlända i Hylte och övriga halländska kommuner. 
Integration Halland startades 2015 på initiativ av Hylte 
kommun, som varit projektägare. Syftet var att komplet-
tera, förbättra och förstärka Arbetsförmedlingens insatser 
för nyanlända. I varje kommun startades olika kurser, 
utifrån de lokala behoven. Tolv kurser har erbjudits, varav 
tre i Hylte. Totalt har kurserna haft 1 600 deltagare. 

Svenska normer och värderingar och regler på arbetsmark-
naden är exempel på kursernas innehåll. De nyanlända har 
dessutom fått stöd i att sätta upp framtidsmål och stöd 
för att förbättra sin hälsa inför kommande utbildning och 
arbete. Integration Halland har även förbättrat samverkan 
mellan halländska myndigheter på arbetsmarknadsområ-
det. I april hölls avslutningskonferens för projektet, med 
150 deltagare. 

u Se filmen på youtube.com/hyltekommun

Söndagen den 26 maj är det val till Europa-
parlamentet, ett val som inte brukar ha lika stort 
valdeltagande som valen till riksdag, kommun och 
region,  men vars utfall kan påverka oss minst lika 
mycket.  Det är därför viktigt att du använder din 
röst när det väljs representanter till EU-parlamen-
tet. Även om EU:s andel av världsbefolkningen bara 
är sex procent står EU för 22 procent av global 
BNP, vilket gör att EU har en stark påverkan när 
det exempelvis gäller att påverka klimat-
förändringar eller jobb och tillväxt.  

Ett exempel där vi som kommun har dragit nytta 
av EU är de medel vi fått för att driva Integration 
Halland som avslutas i maj efter drygt tre och ett 
halvt år. Detta projekt har haft som syfte att korta 
vägen till sysselsättning för den som kommer ny till 
Sverige. Integration Halland har på ett framgångs-
rikt sätt verkat i hela Halland med Hylte kommun 
som projektägare.

Förra året var det många kommuner som införde 
bevattningsförbud under sommarhalvåret. För Hyl-
tes del hade vi brist endast i Landeryd, i övrigt var 
det god tillgång. I år har grundvattennivåerna inte 
fyllts på i någon större omfattning, det är därför 
viktigt att vi redan nu tänker på att vara spar-
samma med vårt fina dricksvatten.
Efter en lång och tidvis kall vinter är den fantas-
tiska våren äntligen här, den skira grönskan och 
fågelkvittret är tillbaka, nu är det som bäst. Passa 
på att njuta!

Per Borg, kommundirektör

På förstasidan:  Förtidsröstningskuvert

Ombyggnad Örnahallen
I maj inleds renoveringen av Örnahallens Hälsocenter. 
Denna gång är det omklädningsrum, korridorer och grupp-
träningsalar med mera som rustas upp. Även sportahallen 
rustas upp och får nytt golv.  Renoveringen är planerad att 
pågå från 1 maj till oktober.

Gymmet kommer att hålla öppet för kunder med tränings-
kort. Alla andra delar stängs helt vilket innebär att varken 
simhall, sporthall, omklädningsrum eller gruppträningsrum 
kommer att vara tillgängliga. Gymkunder med träningskort 
kommer att kunna träna som vanligt men blir kompen-
serade med förlängd giltighetstid på kortet i och med att 
omklädningsrum och simhall stänger. Kunder med bad- el-
ler gruppträningskort kommer att få sina kort ”frysta” och 
de aktiveras igen när hälsocentret öppnar.

Ingen skolidrott kommer att bedrivas i sporthallen under 
perioden maj–oktober. Skolan kommer dock att se till att 
det blir skolidrott utomhus och i andra lokaler.  Mer infor-
mation kommer löpande under våren på hylte.se samt på 
Örnahallens Hälsocenters webbplats och Facebooksida.

– Det ser stabilt ut i hela kommunen, säger Carolina 
Storberg. 

I Hylte kommun finns sju kommunala vattenverk som 
förser ett tiotal samhällen med kommunalt vatten. 
Kontroller av både kvalitet och tillflöde genomförs 
regelbundet.
– Vi är ute lite oftare nu och mäter nivåerna för att 
vara bredda på eventuell förändring men än så läng ser 
det bra ut. Vi har ett fint råvatten och bra vattenverk i 
kommunen med en fungerande process som ger ett bra 
vatten, säger Carolina Storberg.

Förra sommaren och även sommaren 2017 införde 
samhällsbyggnadskontoret bevattningsförbud i Lande-
ryd samhälle. Det varma och torra vädret gjorde att in-
flödet till vattenverken var lägre än uttaget. I ett försök 
att öka inflödet byggde VA-personalen en konstgjord 
infiltrationsbädd i syfte att leda om vattnet från ett 

Fakta om vatten i Hylte kommun
Dricksvattnet är vårt viktigatse livsmedel.  Alla vattenverk i kommunen är grundvattenverk. Beredningen vid 
vattenverken är lite olika men är främst pH-höjande. Vattnet till Hyltebruk, Långaryd och Torup tas ur en 
isälvsavlagring som följer Nissan. Detta gäller även för Rydöbruk, Kinnared och Brännögård, som får sitt 
vatten från vattenverket i Torup. I Unnaryd och Drängsered tas vattnet ur en grävd brunn i en isälvsformation. 
I Landeryd tas vattnet ur tre bergsborrade brunnar. Vattnet pumpas till vattenverket där det görs till dricksvat-
ten för att sedan pumpas ut i ledningsnätet. Hösten 2015 tävlade kommunen i riksfinalen i Stockholm i täv-
lingen Sveriges bästa Kranvatten. Kommunen tilldelades ett hedersomnämnande ; ” Vattnet personifierar själva 
idén om ett porlande källvatten”. Vattnet i Hylte är mjukt och för att dosera rätt i sin disk- eller tvättmaskin 
finns aktuell hårdhetsgrad angiven på kommunens hemsida.

Läs mer om vårt fina vatten och processen på hylte.se

djupare borrhål till huvudborran.  
– Det gav dessvärre inte så mycket som vi hoppats så 
bevattningsförbudet varade hela sommaren. Nivåerna 
i Landeryd ser bra ut nu. Under hösten 2018 hittade vi 
även en större läcka i ledningsnätet som vi sedan dess 
åtgärdat, vilket också påverkar inflödet positivt. 

I dagsläget finns ingen oro för sinande vattentäkter i 
Hylte kommun. Dock arbetar man med övriga Halland 
om hållbart vattenanvändande och för en dialog om 
hur man som privatperson och även på arbetet kan 
agera vattensmart. 
– Även om nivåerna i hela kommunen ser bra ut just nu 
vill vi ändå uppmana alla att vara sparsamma med vårt 
fina vatten. Det är en viktig naturresurs som vi inte ska 
ta förgiven. Det gäller oss alla som bor, besöker eller 
arbetar i kommunen, säger Carolina Storberg. 
 
Agera vattensmart:
• Ha alltid en flaska vatten i kylskåpet för törstiga.
• Stäng av vattnet när du borstar tänderna eller tvättar       
håret.  
• Skölj inte disken i till diskmaskinen i onödan, 
diskmaskinen klarar av fett och smuts.  
• Samla regnvatten i trädgården. 
• Använd snålspolande munstycken. 
u Läs fler tips på hylte.se/byggabomiljo

Fr.v. Khadija Al Zoubi, Hassan Ahmed Abdullah, Mohammad Najjar 
och Andreas Hagström. Foto: Charlotte Andersson. 
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Söndagen den 26 maj är det val till  
Europaparlamentet. Sverige ska då välja de  
21 ledamöter som ska representera landet i 
parlamentet de kommande fem åren. 
Anton Larsson leder Hylte kommuns projekt  
för ökat valdeltagande, vars mål är att öka val-
deltangdet i kommunen med två procentenhe-
ter jämfört med valet 2014. Vi frågade honom 
om ett par saker som kan vara viktiga att veta 
inför valet

5

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europa- 
parlamentet?
– Genom att rösta i EU-valet har du möjlighet att 
påverka EU:s politik. Det gäller viktiga frågor såsom 
hur vi ska motverka klimatförändringarna, hur vi 
ska bekämpa terrorism, och hur vi skapar ekonomisk 
tillväxt i Europa. Även de som inte tycker att EU är bra, 
eller som vill förändra EU, bör rösta. De kan då välja 
att rösta på ett parti som också tycker så. EU är en 
demokratisk institution, och för att demokratiska insti-
tutioner ska fungera som det är tänkt är det viktigt att 
alla utnyttjar sin rätt att påverka. Att våra medborgare 
känner sig delaktiga är en fråga om tillväxt och social 
hållbarhet, oavsett om det gäller lokal, nationell eller 
EU-nivå. Alla röster måste höras!

Hur påverkar Europaparlamentet oss i Hylte?
– EU:s bestämmelser påverkar flera aspekter av våra liv. 
När du surfar på internet reglerar EU:s dataskyddsför-

Vallokaler i Hylte kommun

ordning hur hemsidor får hantera dina personuppgifter. 
EU säkerställer att vi kan andas frisk luft när vi är ute i 
naturen, genom att reglera vilka halter av olika ämnen 
som får finnas i luften. EU har även lagar som ser till 
att maten vi äter inte innehåller farliga ämnen. Man 
brukar säga att över hälften av ärendena på kommun-
fullmäktiges dagordning på något sätt påverkas av EU:s 
lagar. EU:s bestämmelser påverkar därför även oss som 
jobbar i kommunen i vårt dagliga arbete. Det gäller till 
exempel hur det får gå till när kommunen gör upp-
handlingar, eller vilka direktiv vår miljöenhet har att 
förhålla sig till när de gör inspektioner hos exempelvis 
restauranger eller frisörer. 
– Vi har även haft flera lyckade projekt i kommunen 
som har finansierats av pengar från EU. Ett exempel är 
Integration Halland, ett projekt som syftade till att för-
enkla nyanländas väg in på arbetsmarknaden. Lokalt 
ledd utveckling Halland hjälper också till att starta upp 
projekt i kommunen, delvis finansierade av EU-medel.
Föreningen Önne sluss driver till exempel ett projekt 
som ska möjliggöra för en ny kanal mellan sjöarna Bol-
men och Unnen.  Hylte sport & event driver projektet 
TeamWeDream som syftar till att genom träning och 
skapande av mötesplatser förbättra integrationen av 
nyanlända. Detta projekt möjliggjorde bland annat pa-
deltennisbanorna i Hyltebruk. I Unnaryd driver Unna-
ryd-Jälluntofta Hembygdsförening ett projekt som syf-
tar till att utveckla Bonadsmuseet i Unnaryd. Överallt i 
kommunen händer det saker som syftar till att utveckla 
vår bygd, där EU har varit med och finansierat.

Vad skiljer det här valet från ett till riksdagen?
– Den stora skillnaden är givetvis att detta är ett val 

som kommer ske i hela EU. Alla EU-medborgare med 
rösträtt får möjligheten att välja vilka som ska repre-
sentera dem i Europaparlamentet de kommande fem 
åren. Rösträtten i EU-valet skiljer sig därför från ett val 
till riksdag, kommun eller landsting. Du har rösträtt 
till EU-valet i Sverige om du har fyllt 18 år senast på 
valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit 
folkbokförd i Sverige. Även de som inte är svenska 
medborgare, men som är medborgare i något av EU:s 
medlemsländer, får rösta i det svenska valet. Då måste 
du dock vara folkbokförd i Sverige och ha anmält dig 
till röstlängden senast den 26 april. Det finns även vissa 
praktiska saker som skiljer det här valet från ett till 
riksdagen. Du som bor i valdistriktet Hyltebruk ska i 
år rösta i Hörsalen i Centrumhuset, istället för i Gamla 
hallen. Hörsalen är i år även förtidsröstningslokal istäl-
let för kontaktcenter i kommunhuset. I övrigt kommer 
valet för dig som väljare gå likadant till som det gör vid 
de svenska valen.

Var hittar jag mer information? 
– Mellan den 2–8 maj kommer du att få hem ditt 
röstkort. Där finns till exempel information om vilken 
vallokal man ska rösta i på valdagen. Vi har även sam-
lat information på kommunens hemsida www.hylte.se/
euval. Där kan du läsa mer om hur du röstar, samt få 
mer information om hur EU påverkar oss i Hylte kom-
mun. Region Halland har även ett EU-kontor, Europa 
Direkt i Hallands län, som man kan kontakta om man 
har frågor om EU. Du är också varmt välkommen att 
kontakta kommunen via våra övriga kanaler för att få 
veta mer om valet.

Valet till  
Europaparlamentet  
gäller även  
Hylte kommun

Torups valdistrikt:  
Torups bygdegård, Gamla Nissastigen 54

Rydöbruk-Femsjö valdistrikt:  
Rydöbruks skola, Smålandsgatan 10 A

Kinnared-Drängsered valdistrikt:  
Kinnareds skola, Brovägen 2

Landeryd-Långaryd valdistrikt:  
Skolköket på Landeryds skola, Skolvägen 8A

Hyltebruk valdistrikt:  
Hörsalen (mitt emot Hylte folkbibliotek),  
Fabriksgatan 1

Örnabäckshult valdistrikt:  
Örnaskolan, Dalgatan 3

Staffansbo valdistrikt:  
Elias Fries skola, Staffansbo
 

Unnaryd-Jälluntofta valdistrikt:  
Unnaryds idrottshall, Sjövägen 6

 

Så påverkar EU din vardag
Beslut som EU har tagit påverkar oss varje dag. Nedan 
ger vi exempel på hur EU kan påverka flera aspekter 
under vanlig dag i ett liv.

06:30 – Du vaknar, och det första många gör på 
morgonen är att kolla mailen eller nyheterna i sin 
mobiltelefon. Alla som surfar på internet påverkas av 
EU:s lagar för GDPR. GDPR reglerar hur företag och 
offentliga aktörer får hantera våra personuppgifter.

07:00 – Du cyklar till jobbet, vad skönt med frisk luft! 
EU reglerar vilka halter av olika ämnen som får finnas 
i luften vilket ser till att vi har ren luft överallt inom 
EU.

09:00 – Förmiddagsfika! Kaffet och teet väntar. EU ser 
till att det finns rent dricksvatten tillgängligt för alla 
medborgare i EU.

12:00 – Nu är det dags för lunch! EU:s lagar ser till så 
att det inte finns gifter i jorden när dina grönsaker od-
las. Det finns även lagar som ser till att djuren hanteras 
korrekt, både vid transport och slakt.

15:00 – Nu börjar du bli trött efter en lång arbetsdag. 
EU har lagstiftat att du som är arbetstagare alltid 
måste få minst 11 timmars sammanhängande vila per 
dygn.

17:30 – På väg hem från jobbet åker du förbi matbuti-
ken. Du behöver köpa en plastkasse för att kunna bära 
hem dina varor. Matbutiken är skyldig att informera 
dig som kund om de skadliga effekterna plastkassar 
har på miljön.

18:30 – Du kommer hem och ser att du har fått hem 
kläderna som du beställde förra veckan. Du märker 
dock att byxorna var lite för små. Vad bra att EU har 
beslutat att kunden alltid har 14 dagars ångerrätt vid 
köp av varor inom EU.

20:00 – Din släkting som bor i ett annat EU-land ring-
er. Det blir inte dyrt för någon av er, då EU har tagit 
bort roamingavgifterna inom EU. 
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Upptäck Hylte-
bygden i sommar
Nedan finns ett axplock av aktivi-
teter som du kan testa på i sommar 
i Hylte kommun. Fler aktiviteter 
och sevärdheter kan du läsa om på 
visithylte.se 

Turista Hemma
På Nationaldagen 6 juni håller 
många mataktörer och besöksmål 
sina verksamheter öppna för 
besökare.  

Friluftsteater
Under midsommarhelgen kan du 
njuta av friluftsteater på Tiraholms 
Fisk utanför Unnaryd. Lokala skå-
despelare står för glatt folklustspel 
under ledning av Totte Ljunggren. 
www.tiraholm.se  

Cykelturen Jällunden runt 
Infaller lördagen efter midsommar. 
Startar gör man vid Jälluntofta 
camping mellan kl. 10.00 och 
11.00. Startavgift 50 kr inkluderar 
fika och diplom.  
www.jalluntofta.org

Unnarydsdagen
Andra onsdagen i juli är det stor-
marknad i Unnaryd med massor av 
aktiviteter och kulturupplevelser i 
hela byn.  
www.unnaryd.se  

Bolmendagen 
Sista lördagen i juli är det massor 
av aktiviteter kring sjön Bolmen och 
fisket är fritt!
www.bolmensweden.com/jm  

Den 9 april invigdes kommunens nya  
kompetenscentrum på Hantverksgatan 9  
i Hyltebruk. 
Vi ringde upp rektor Tobias Stenekull och 
bad honom berätta om verksamheten.

Nu har ni kommit på plats på nya Komptens- 
centrum, hur känns det?
– Det känns fantastiskt skönt, vi har väntat länge på 
det här och nu är vi äntligen på plats! Det har varit en 
stor uppgift att flytta tre enheter mitt under pågående 
verksamhetsår, men min fantastiska personal har gjort 
ett hästjobb och det har gått riktigt bra. Våra härliga 
elever har haft tålamod med oss och de är såklart glada 
att få flytta in i vår nya skola.
 
Hur många elever är det på skolan?
– Cirka 600 elever är inskrivna. Alla elever läser dock 
inte heltid och alla läser inte kurser som är helt skol- 
förlagda. Vissa elever läser på distans, andra läser kur-
ser som har några lektioner i veckan kombinerat med 
självstudier.      

Vilka verksamheter bedrivs där idag?
– Vi har vuxenutbildning, utbildning för de gymnasie-
elever som inte är behöriga till nationella program och 
uppdragsutbildningar.
 

Efterlängtat kompetenscentrum 
har slagit upp dörrarna

Rektor för gymnaiseskola och vuxenut-
bildning Tobias Stenekull och ordförande 
barn- och ungdomsnämnden Maria Hedin (S) 
klippte av bandet när nya kompetencentrum 
invigdes.

Vad erbjuder ni näringslivet för kompetens- 
utveckling?
– Vi kommer att starta en arbetsgrupp för att inventera 
kompetensutvecklingsbehovet, för att utifrån det hitta 
lämpliga lösningar för att tillgodose behovet. Det  
kommer att se olika ut för olika enheter och företag. 
– För närvarande arbetar vi med omsorgskontoret och 
arbets- och näringslivskontoret i ett projekt för att 
introducera nya svenskar i vårdyrket under tiden de 
läser på SFI, för att slutligen bli behöriga underskö-
terskor. Med de lokala industrierna arbetar vi för att 
utveckla yrkesvenska för befintliga medarbetare med 
utländsk bakgrund. 

Vad  erbjuder ni kommuninvånarna?
– Vi håller på att planera inför hösten – men det  
kommer att komma ut information på hemsidan. 

Om man som privatperson vill vidareutbilda sig.  
Vem tar man kontakt med?
– Man kan alltid kontakta våra studievägledare, de 
hjälper gärna till och lotsar medborgaren rätt.

Stänger ni verksamheten över sommaren?
– Nja, vi stänger egentligen inte. Under veckorna 33–34 
hålls dock inga lektioner, utan de elever som studerar 
över sommaren får självstudier medan personalen får 
möjlighet att både planera kommande verksamhetsår 
och kompetensutveckling.   

Om- och nybygg-
nad av Kinnareds 
skola och förskola
 
Förprojekteringen av Kinnareds 
skola och förskola pågår för fullt. 
Upphandlingen beräknas läggas ut i 
juni och planen är att komma igång 
med bygget av en ny förskola och 
renovering av skolan i höst.  
 
Den nya förskolan ska byggas på 
tomten mellan skolan och den 
gamla förskolan i Prästgården. 
Lokalerna ska rymma 50 elever. 
Skolan ska renoveras och den gamla 
oljepannan bytas ut mot bergvärme. 
Arbetet kommer att ske parallellt 
och i samråd med verksamheten på 
skolan. 

Stort intresse för 

sommarpraktik
Det har varit ett stort intresse för 
årets sommarpraktik med över  
100 ansökningar. Sommarpraktiken 
2019 är indelad i treveckorsperio-
der: Period 1 är mellan den 17 juni– 
6 juli (vecka 25, 26 och 27). 
Period 2 är mellan den 8 juli–28 juli 
(vecka 28, 29 och 30). 
Period 3 är mellan den 29 juli– 
18 augusti (vecka 31, 32 och 33)

Under vecka 17 och 18 fick de gym-
nasieungdomar som sökt besked om 
sommarpraktiken för 2019. Du som 
blivit antagen att sommarpraktisera 
kommer totalt att praktisera 90 
timmar under din treveckorsperiod.

En praktiköverenskommelse kom-
mer att skickas ut som en bekräf-
telse till dig som är antagen. Prak-
tiköverenskommelsen ska sedan 
lämnas in på informationsmötena 
(tillsammans med utdrag ur belast-
ningsregister om du ska praktisera 
inom en verksamhet där utdrag 
krävs). Vilket datum du ska komma 
på informationsmöte står i kallelsen 
som skickas ut tillsammans med 
praktiköverenskommelsen. Det är 
viktigt att du närvarar vid informa-
tionsmötet, annars förlorar du din 
sommarpraktikplats.

DigidelCenter – 
Lärcenter för 
digital kompetens
DigidelCenter är Hylte kommuns 
nya lärcenter för digital kompetens. 
På DigidelCenter kan du få hjälp 
att hantera din digitala vardag. Det 
kommer att vara öppet för drop in, 
där du kan få Digital första hjälpen 
och svar på dina frågor kring digital 
teknik. Ta med dig din telefon, 
surfplatta eller dator. Det kommer 
också var möjligt att boka tid för 
enskild handledning. På Digidel-
Center finns det också modern och 
inspirerande teknik att prova på.

Det kommer även att erbjudas 
kurser, föreläsningar och workshops 
i bland annat digitalisering, källkri-
tik, IT-säkerhet och informations-
sökning. Verksamheten kommer 
bjuda in till workshops och samtal 
där du som kommuninvånare kan 
vara delaktig i kommunens arbete 
med att utveckla digitaliseringen. På 
så sätt kan kommunen arbeta mot 
ett modernt och attraktivt digitalt 
samhälle som möter invånares  
behov och önskemål. 

DigidelCenter hittar du på 
Fabriksgatan 1 B i Hyltebruk. 
För information om program och 
öppettider, besök: 
hylte.se/digidelcenter och följ  
Digidelcenter - Hylte på Facebook.

Kamal Alnabulsi, digitalt stöd 
och Anders Dryselius, 
utvecklingsstrateg digitalisering. 
Foto: Anders Andersson
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Therése Reuter är informationssäkerhets-
samordnare i Hylte kommun. Vi har träffat 
henne för att prata om hennes yrke.

Hur länge har du jobbat som informationssäkerhets-
samordnare?
– Jag började arbeta som informationssäkerhetssam-
ordnare i Hylte kommun i mars 2019. Tidigare jobbade 
jag som processamordnare på integrationsenheten i 
kommunen.  Där ansvarade jag för arbetet med GDPR 
(General data protection regulation) för integrationsen-
heten/IFO Vuxen. Jag har även varit systemförvaltare, 
arbetat med sekretess- och förvaltningsfrågor och suttit 
som säkerhetshandläggare i säkerhetsgruppen på rädd-
ningstjänsten.

Varför sökte du tjänsten?
– Min dåvarande chef på integrationsenheten tipsade 
mig om att söka tjänsten då jag har ett intresse för den 
här sortens frågor. Information är viktigt och en stor 
del av vår vardag handlar om hur vi hanterar informa-
tion. Inom Sverige och i EU har informationssäkerhet 
blivit ett viktigt och ”hett” område med ett helt nytt 
tänk och nya lagar för att skydda den information vi 
hanterar. Det är en spännande utveckling och en rolig 
utmaning.

Vad gör en informationssäkerhetssamordnare?
– Jag jobbar övergripande och strategiskt med infor-

mationssäkerhet i kommunen. Målet är att tillsammans 
med verksamheterna få fram ett systematiskt arbetssätt 
för hur vi hanterar information i kommunen. Infor-
mation är ett medel för att förmedla kunskap. Värdet 
på kunskap kan dock skilja sig åt, viss information är 
viktigare än annan och behöver skyddas. Det kan vara i 
form av riktlinjer och rutiner, men också genom fysiskt- 
och tekniskt skydd. 

Jobbar du med något speciellt just nu?  
– Mycket handlar om att få en lägesbild över hur vi 
ligger till i kommunen. Vilken information hanterar 
vi och hur kan vi skydda den på bästa sätt. Vi har en 
informationssäkerhetspolicy på plats men behöver 
skapa övergripande riktlinjer för informationssäkerhet 
och följa upp med rutiner och handlingsplaner ner på 
enhetsnivå. Just nu sitter jag och går genom olika for-
mer av analysverktyg och utbildningar samt tittar över 
nya lagar. 

Vad driver dig?
– Jag tycker det är ett spännande område, men också 
ett nytt område. Vi delar med oss och använder infor-
mation varje dag med olika syften både privat och på 
jobbet. Med internet och sociala medier tillgängliga 
lever vi i en värld där vi måste skydda oss och vara 
vaksamma. Det är ett pågående arbete som jag vill vara 
med att forma och följa. Det är en stor utmaning som 
vi i Sverige och hela världen står inför, en viktig fråga i 
dagens samhälle, och den resan vill jag vara med på.

PROFILEN

Hylte kommun 
Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk
Tel: 0345-180 00
E-post: kommunen@hylte.se hylte.se

Information 
är en del av 
Theréses vardag


