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Oktober och november är tuffa månader med många 
måsten. Alla har fått upp farten rejält och verksamhe-
terna går för högtryck. Det är en arbetsam men också 
en spännande tid. Sista korrigeringarna i budgeten för 
2018 görs denna månad, vi har en stark ekonomi som 
ger utrymme för satsningar men också ett bra resultat 
på sista raden. Det finns dock ett varningstecken när 
det gäller befolkningsutvecklingen som varit oerhört 
stark de senaste åren men som under detta året visar 
en svag minskning, detta påverkar skatter och stats-
bidrag negativt.

Vi arbetar intensivt med att försöka möta närings-
livets kompetensbehov och jag är personligen tacksam 
för att vi i den lilla kommunen har korta vägar till 
varandra, det främjar samarbete. Kompetensförsörj-
ning är en av våra stora utmaningar. Även satsningen 
på vår upphandlingsenhet hoppas vi ska förenkla och 
förbättra för alla parter. 
Efter fem år har vi nu även en överenskommelse med 
Stora Enso om övertagande av Borabo deponin.  Åter-
vinningscentralen behåller vi, där gör personalen ett 
viktigt arbete som gynnar oss alla. Även om dagarna 
så här på sluttampen av året är mörka och arbet-
samma är det med glädje jag blickar både bakåt och 
framåt. Jag hoppas att ni tar er tid att göra det också. 
Vi har alla gjort ett gott arbete att vara stolta över.

Julborden står för dörren och snart även samvaro 
med familj och vänner under jul- och nyårshelgen. 
Var rädda om er i vintermörkret och jag vill skicka en 
särskild tanke till alla er som arbetar under helgerna 
och håller våra verksamheter igång även när många 
andra är lediga. Jag önskar er alla en God Jul och ett 
Gott nytt år. 

Per Borg, kommunchef

Det går mot jul

  LEDARE

NYTT I HÖST

Gratis träning för dig som 
fyllt 70 
Från och med 1 januari 2018 lanserar Hylte kommun 
och Örnahallens Hälsocenter gratis träning för senio-
rer. Erbjudandet gäller alla kommuninvånare som fyllt 
70 år och är folkbokförda i Hylte kommun. Tillhör du 
den gruppen kan du enkelt lösa ut ett helsubventionerat 
Seniorkort 70+ på Örnahallens Hälsocenter. 

I seniorkortet 70+ ingår tillgång till simhall, gym och all 
gruppträning. Kortet är giltigt i 12 månader från det att 
kortet löses ut. Första gången du köper ditt seniorkort 
tillkommer en engångskostnad på 75 kr för att täcka 
kostnaden för ditt chipkort. Detta chipkort kan sedan 
återanvändas och fyllas på årligen.

För mer information kontakta Örnahallens Hälsocenter
E-post: ornahallen@hylte.se, telefon: 0345-18097 

Deltidsbrandmän sökes!
Är du en person med rätta gnistan, båda fötterna på 
jorden och hjärtat på rätta stället? Då är du varmt 
välkommen att söka som deltidsbrandman på 
räddningstjänsten i Hylte kommun. Du har 
beredskap var fjärde vecka på stationen i Hylte 
alternativt var tredje vecka i Unnaryd. Vid larm ska 
du ta dig till räddningsstationen, klä dig i skyddskläder 
och vara på väg från stationen inom fem minuter – 
dygnet runt. Därför är det ett krav att du bor och 
arbetar nära din räddningsstation. 

För att bli anställd ska du vara över 18 år, frisk och ha 
god kondition. Körkort är ett krav. Du får genomgå 
en hälsoundersökning och göra ett arbetsprov med 
olika moment. Låter det intressant? Kontakta Mikael 
Andersson, ställföreträdande räddningschef så berättar 
han mer. Telefon: 0345-181 60, e-post: 
mikael.andersson@hylte.se

Var rädd om dig! 
Tips från räddningstjänsten i vintertid

Vad ska man tänka på i hemmet och på våra arbetsplat-
ser gällande brandsäkerhet nu i vinter?
– Det finns otroligt mycket du kan göra för att ditt hem 
eller din arbetsplats ska bli mer brandsäkert, både stora 
som små förändringar. Det som du kan tänka extra på 
är hur du hanterar levande ljus, din spis, att rätt släck-
utrustning finns, hur du eldar i din eldstad och var dina 
brandvarnare är placerade. 

Ha koll på levande ljus
– Tänk på att aldrig lämna ett levande ljus obevakat. 
Du som tänder ljuset har ansvaret att se till så att ljuset 
släcks. Värmeljushållare ska vara öppna upptill och 
det är bra att sätta ett alarm så att du inte glömmer av 
ljuset. Ställ inte ihop flera värmeljus på exempelvis en 
bricka. Den höga värmen från alla värmeljusen kan då 
bli en brandrisk, förklarar Jonas. 

Var vaksam med spisen
– Skulle en brand uppstå vid matlagning med till ex-
empel olja eller fett, då ska du inte använda vatten för 

att släcka branden. Du ska istället använda ett grytlock 
alternativt en brandfilt för att kväva branden. Ett tips 
för att förhindra bränder i köket, minska risken för att 
glömma att stänga av spisen och öka säkerheten är att 
införskaffa sig en spisvakt. En spisvakt är en teknisk 
anordning som övervakar spisen och vid risk för brand 
kan den bryta elförsörjningen till spisen innan en brand 
har hunnit uppstå eller varna för brandfara på annat 
sätt berättar Jonas.

 Rätt släckutrustning 
– Minst en sex kilos pulversläckare rekommenderas 
till varje bostad. Se till att alla i familjen vet var brand-
släckaren står och hur man använder den. I andra 
byggnader än bostäder ska utrustningen vara anpassad 
efter risken, det vill säga efter vad som kan brinna. Där 
ska finnas ett skäligt brandskydd. 

Brandvarnare på rätt ställe
– Minst en brandvarnare per våningsplan rekommende-
ras. På de flesta stormarknader finns det seriekopplade 
brandvarnare som du kan köpa. Brandvarnaren bör 
placeras minst 50 cm ut ifrån väggar och hindrande 
föremål. I bostaden är det bra att placera en brandvar-
nare mellan sovrum och entré så du blir varnad i ett 
tidigt skede och hinner sätta dig i säkerhet. 

Om du har en eldstad, tänk på hur du eldar i den
– Elda inte med mer bränsle än vad din eldstad är an-
passad för. Det är också viktigt att du har rent i pann-
rummet där hemma. Förvaring av brandfarliga väts-
kor, gaser och stora upplag av bränsle är inte tillåtet i 
utrymmen med eldningsanordningar.  

u Läs mer om brandsäkerhet på hylte.se

Vinter och julen är runt 
hörnet och tiden för 
adventsljus, brasor och 
julbord börjar snart dyka 
upp i våra hem, men 
också risken för fler 
bränder. Oss emellan 
träffade insatsledaren 
Jonas Aronsson.

Stefan Ericson, Unnaryd, och Nina Israelsson, Hyltebruk, arbetar som 

deltidsbrandmän utöver sina ordinarie arbeten.
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Varje år har kommunens återvinnings-
central Borabo cirka 25 000 besök. Det 
innebär drygt 100 besökare per dag. Detta 
innebär också väldigt mycket avfall som 
ska hanteras från invånare och företagare 
i kommunen. Men hur miljömedvetna är 
egentligen Hylteborna?

- De allra flesta är väldigt medvetna om sorteringens 
betydelse och vill göra rätt, berättar Krister Carlsson 
som arbetar som drifttekniker på Borabo tillsammans 
med kollegorna Arne Granelund och Mats Karlsson. 
- Men det är inte alltid alla tänker på vad som kan åter-
vinnas och då kan det ibland bli lite fel inflikar Mats 
Karlsson.

Ofta handlar det om att avfall som kan återvinnas, som 
till exempel förpackningar eller elektronik, hamnar i 
containern för brännbart. Personalen på Borabo arbe-
tar tillsammans för att förenkla för besökaren. 

De svarar gärna på frågor och försöker att på bästa 
sätt guida besökarna så att deras avfall hamnar i rätt 
container.
 
Nya sopsäckar
Från och med den 1 september i år började nya regler 
gälla för återvinningscentralen. Brännbart avfall får 
numera bara slängas i genomskinliga sopsäckar. Detta 
för att i längden få bättre ordning på återvinningen. 
- Vi har länge vetat att det hamnar mycket förpack-
ningar och annat i brännbart som inte ska vara där. Det 
är ju avfall som kan sorteras ut och återvinnas menar 
Mats Karlsson. 
- Vi ser förpackningarna nu på ett annat sätt i de 
genomskinliga säckarna, och det är ju bra för vårt fort-
satta arbete säger Arne Granelund.
Krister Carlsson berättar att det inte längre går att 
gömma avfallet på samma sätt som tidigare. 
- Vi gör detta för att få en bättre bild av vad som slängs 
och i förlängningen öka återvinningen.
Vissa säckar ser de inte förrän de redan har hamnat 
i containern, men om de hinner prata med personer-

Genomskinliga sopsäckar 
ger bättre återvinning

na som slänger avfallet så brukar de ge lite tips kring 
sorteringen.
- Vi har stoppat en del personer som kommit med svar-
ta sopsäckar som velat slänga brännbart. De har då fått 
genomskinliga säckar från oss och fått packa om av-
fallet för att få slänga det i den containern. I säckarna 
finns det ibland elektronikprodukter och förpackningar 
- detta är inte helt ovanligt menar Mats Karlsson.   

Carolina Storberg är VA- och renhållningschef och hon 
menar att vi måste bli bättre på att sortera.
- Avfallet ska vi se som en resurs och vi måste återvinna 
så mycket som möjligt. Vi måste också tänka om och 
konsumera smartare. 

Över förväntan
Men reaktionerna som man fått kring de nya reglerna 
har varit lite oväntade.
- Detta har verkligen fungerat över förväntan och vi har 
inte upplevt så mycket reaktioner egentligen berättar 
Arne Granelund. 
Många har anammat de genomskinliga säckarna och 

Från vänster: Susanne Bengtsson VA- och renhåll-
ningsadministratör, Arne Granelund, drifttekniker, 
Mats Karlsson drifttekniker, Carolina Storberg VA- 
och renhållningschef, Krister Carlsson drifttekniker, 
Maria Tholin utredare är alla involverade i införan-
det av de genomskinliga sopsäckarna.

Vilka sopor räknas som 
brännbart avfall?
Återvinningscentralen Borabo ligger strax utanför 
Hyltebruk samhälle, längs vägen till Femsjö. Där 
kan du lämna och sortera även grövre avfall och 
vara säker på att det tas om hand på bästa sätt. Ta 
gärna hjälp av personalen på plats om du är osäker.  

Det som räknas som brännbart är till exempel: 
kläder, skor, gummi, skumgummi, CD- skivor, 
VHS-band, täcken och kuddar, slangar och cykel-
däck, presenningar, böcker, kuvert, takpapp, dynor, 
dammsugarpåsar, mattor, frigolit, tapet, pärmar med 
mera.  
 
Förpackningar, trä och hårdplast räknas inte som 
brännbart och sorteras därför i andra containrar. 

u Läs mer på hylte.se

Återvinningsstationer 
Dina förpackningar, tidningspapper, glas med mera 
kan du även lämna på följande orter: 
 

• Drängsered - Tornåsvägen
• Hyltebruk - Södra industrigatan och Bäckgatan
• Kinnared - Fasanvägen/Åmotvägen
• Landeryd - Centrumvägen
• Långaryd - Odlingsvägen
• Rydöbruk - Nissadalsvägen
• Torup - Kvarnvägen
• Unnaryd - Snickargatan

u Läs mer om sortering på ftiab.se
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förstår varför det är viktigt. 
- Vi är väldigt glada att det har gått så här bra och vill 
verkligen tacka alla besökare för förståelsen när vi 
meddelat att de inte fått slänga de svarta sopsäckarna i 
brännbart tillägger Mats Karlsson.

Nästa steg
Men det är ju inte bara viktigt att personalen kan se 
vad som finns i påsarna. Det är också av stor vikt att 
det är rätt saker som sorteras ut i rätt container. 
- Nästa steg är ju att få ut mer förpackningar från det 
brännbara berättar Krister Carlsson. Förpackningarna 
kan ju återvinnas, så det är helt ogjort arbete att sortera 
ut förpackningarna om du ändå slänger allt i bränn-
bart. 
- Det smidigaste är ju om man kan sortera rätt i olika 
kassar eller behållare hemma och sen lämna förpack-
ningar av glas, papp, metall och plast på någon av 
återvinningsstationerna i kommunen. Då blir det lättare 
att göra rätt, menar Mats Karlsson. n
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Julbord på  
Örnaskolan
En glädjande nyhet i höstmörkret 
är att när denna tidning skrivs är 
planeringen av årets julbord för 
medarbetare i Hylte kommun i full 
gång. Julbordet serveras som tidiga-
re i Örnaskolans matsal. Skillnaden 
i år är att maten tillagas externt. 

Med 1200 sittande gäster har 
kostverksamheten inte längre någon 
möjlighet att förvara all julmat på 
ett bra sätt. Det är Rydö Golfkrog 
som lämnat anbud och nu står för 
tillagningen. Det blir ett traditionellt 
julbord där kostverksamheten bistår 
med serveringspersonal. 
- Det är extra roligt att det blev 
tjejerna på Golfkrogen som fick 
laga maten. De har båda arbetat 
inom kostverksamheten tidigare så 
de har goda kunskaper om hur det 
brukar vara, säger Elisabet Lind-
blad, kostchef. 

Årets julbord serveras datumen 29 
och 30 november samt 5, 6 och 
7 december. Personalenheten har 
födelat dagarna i samarbete med 
respektive verksamhet. Kvällarna 
inleds som traditionen bjuder med 
glögg och julmusik kl. 17.30 
Julbordet serveras kl. 18.00

Medarbetarveckan
Under vecka 43 var det medarbe-
tarvecka i Hylte kommun. Under 
veckan arrangerades gemensamma 
föreläsningar och aktiviteter för 
alla medarbetare - med extra fokus 
på att det är viktigt att ha roligt på 
jobbet.

Det arrangerades föreläsningar med 
Dennis Westerberg som utsågs till 
årets föreläsare 2015. Han talade 
under rubriken Gör det du älskar - 
och älska det du gör. En föreläsning 
om våra tankar och hur de relaterar 
till vår arbetsmiljö. Under veckan 
arrangerades också seminarier om 
arbetsmiljö och hälsa.

Vill du bli arbets-
platsambassadör
De 14 första arbetsplatsambassa-
dörerna håller på att utbildats. Efter 
årsskiftet startar nästa grupp och 
fler ska det bli.  

En arbetsplatsambassadör kan vara 
den som introducerar och väl-
komnar nya på arbetsplatsen och 
fungerar som handledare. En annan 
uppgift kan vara att arbeta tillsam-
mans med chefen med det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet. 

– Vi är varandras arbetsmiljö. Jag 
tror att om man har nyckelpersoner 
som medvetandegör frågor kring 
hur vi bemöter varandra och hur vi 
kommunicerar så kommer det att 
sprida sig, säger Malin Sinanaj som 
är utbildningsansvarig.

Hon berättar vidare att ambassa-
dörerna även ska verka för en god 
psykosocial arbetsmiljö, upptäcka 
signaler på att medarbetare inte mår 
bra och hålla kontakt med personer 
som är borta från arbetsplatsen. De 
ska vara ett stöd både för chefen 
och medarbetarna. Du kan redan 
söka till vårens utbildningar. 

u Läs mer på intranet.hylte.se 

Busskort för unga
I budgeten för 2018 satsar politiken 
på barn- och unga i Hylte kommun. 
Det innebär bland annat att från 
och med årsskiftet är kollektiv-
trafiken för unga upp till 19 år 
avgiftsfri utanför skoltid. Detta 
gäller på samtliga bussar och 
Krösatåg i Halland. 

Just nu pågår diskussioner med 
Hallandstrafiken om regler och om 
hur man enklast administrerar de 
avgiftsfria korten för buss och tåg. 
Information om hur man ansöker 
om korten kommer att skickas ut 
till alla hushåll i kommunen som 
har barn mellan 7-19 år. 

Nu tar Hylte kommun ett helhetsgrepp 
för att anpassa utbildningar utifrån vad 
arbetsmarknaden efterfrågar. Det handlar 
om fler yrkesintriktade och kortare utbild-
ningar inom vuxenutbildningen.

Om man tar en titt på arbetsmarknaden i Hylte kom-
mun så kan man konstatera att andelen som är äldre 
än 55 år är högre här än i landet i övrigt, vi har den 
högsta arbetslösheten i Halland och flera företag efter-
frågar personal med specialkompetens. Hur löser man 
en sådan situation?

Ett svar är utbildning. Sedan i augusti arbetar Fredrik 
Swärdh som utbildningssamordnare i kommunen och i 
hans uppdrag ingår att titta på vilka vuxenutbildningar 
som efterfrågas och kan startas.

– Utmaningen är att anpassa utbildningarna så att de 
passar de behov som finns lokalt, säger Fredrik.

Det handlar med andra ord om att se vad företagen 
och kommunens verksamheter behöver för olika typer 
av kompetens. Men det gäller också att få de som är 
arbetslösa att välja utbildningar som leder till arbete – 
de arbeten som efterfrågas i Hylte.

För att diskutera de här frågorna finns Kompetens-
rådet, som är ett forum för planering av och samverkan 
kring insatser som på bästa sätt tillgodoser arbetslivets 
försörjning av arbetskraft, behov av kompetensut-
veckling och förbättrar individens anställningsbarhet.  

Rådet består av representanter för Hylte kommun, 
Arbetsförmedlingen och företag i kommunen, bland 
annat Stora Enso. 

Fredrik berättar att Kompetensrådet tittar på tre olika 
utbildningsspår vad det gäller yrkesutbildningar: 
industri/tillverkning, restaurang/storkök samt vård och 
omsorg.

– Det här är bara planer än så länge, men vi har börjat 
konkretisera och titta på förutsättningarna.

Arbetet görs i nära samverkan med företagen i kommu-
nen. Fredrik besöker flera företag, ibland tillsammans 
med Arbetsförmedlingen, för att göra en kartläggning 
av behoven. Tanken är att även starta olika branschråd 
för att få med företagen och dess kunskap när det gäller 
att planera utbildningar och att få rätt kvalitet.

Genom tätare samarbete mellan Fredrik som utbild-
ningssamordnare, vuxenutbildningen, näringslivskon-
toret och arbetsmarknadsenheten tar kommunen ett 
helhetsgrepp för att anpassa utbildningar utifrån efter-
frågan. Det handlar om fler yrkesintriktade och kortare 
utbildningar inom vuxenutbildningen, men också att 
ordna yrkessvenska för invandrare så att de nyanlända 
slussas in på arbetsmarknaden.

– Kompetensförsörjning är bland det viktigaste som 
arbetsgivare brottas med. Som det är nu skriker alla 
branscher efter folk, säger Fredrik.

Riktad utbildning ska 
ge arbete

Fredrik Swärdh, utbildningssamordnare, (till höger på bild) besöker företag i kommunen för att kartlägg kompetensbehoven. Här 
pratar han med Morgan Magnusson, teknisk chef på Nitator i Hyltebruk.

Linnéa Ekstrand, 

socialsekreterare, är 

arbetsplatsambassadör 
på IFO-vuxen
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Varför gynnar inte Hylte kommun enbart 
lokala leverantörer när de köper varor och 
tjänster? Varför får inte medarbetarna 
handla där det är billigast? Vi bad Patric 
Bergenholtz, processledare för inköp och 
upphandling, att förklara lagen om 
offentlig upphandling.

- Den är ett slags anti-korruptionslag. Den svenska la-
gen är baserad på ett EU-direktiv. Som myndighet får vi 
inte diskriminera någon leverantör. Alla ska behandlas 
lika, säger Patric Bergenholtz.

Varje år upphandlar svenska kommuner varor och 
tjänster för 600 miljarder kronor. I Hylte kommun är 
siffran 350 miljoner. Alla inköp ska föregås av ett avtal 
mellan kommun och leverantör. Ofta löper avtalen över 
flera år och styr var kommunen kan köpa, av vem, till 
vilket pris och vilken kvalité.
- Det underlättar för oss alla. Verksamheterna vet var
de ska handla, ekonomerna kan planera ekonomin 
eftersom de vet från år till år vad varorna eller tjäns-
terna kan komma att kosta och det vi köper håller den 
kvalitén vi sagt att vi ska ha.
  
Många tycker att upphandling är ett svårt ämne. Den 
inledande processen där verksamheten ska precisera de-
taljerna om det man vill köpa kan kännas övermäktigt. 

Det vore så mycket enklare att bara åka ut och
handla det man behöver tycker en del. Patric konstate-
rar att det är ett lagbrott att inte följa avtalen. 
- Dessutom vet du inget om produkten som du köper 
utanför avtalet. Är den giftfri? Är den billig för att 
personen som tillverkat den inte har bra arbetsvillkor? 
Det är många aspekter i det här.  
- Ett avtalsbrott kan leda till att kommunen blir 
skadeståndsskyldig i allmän domstol. Då riskerar vi att 
betala det vi köpt flera gånger om. 

Patric har tidigare arbetat med inköp och upphandling 
i Ulricehamns och Gislaveds kommuner. Nu är upp-
draget att bistå verksamheterna i Hylte kommun.  
- Det är en rolig utmaning att skapa avtal med hög 
kvalité till ett lågt pris. Det tjänar verksamhet, brukare 
och skattebetalare på.
- Vi får inte gynna lokala leverantörer. Det vi kan göra
är att ha en dialog och tipsa om de upphandlingar vi 
gör, hur de kan ta del av dem och lämna anbud. Idag 
är allt digitaliserat så det är enkelt och kostnadsfritt att 
få tips om alla upphandlingar som kommer ut i hela 
Sverige.
 
Upphandlingarna sträcker sig från e-arkiv till fönster-
putsning och asfaltering av mindre hål. För att kunna 
skriva bra avtal krävs det att man sätter sig in i ämnet.
- Det är ett roligt jobb, och spännande djupdykningar 
inom många gebit. Man lär sig lite om väldigt
mycket.

Processledare för 
upphandlingPROFILEN

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


