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Hylte kommun

Invånare: Ca 10 600
Hallands län  
Halland och Smålands landskap
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Utmaningar

• Resurser 

• Kompetensförsörjning 

• Samhällsutmaningar/attraktivitet 
– 1. Sysselsättning/ kompetensförsörjning

– 2. Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö

– 3. Utbildning

– 4. Livsplats för alla generationer 

– 5. Infrastruktur 

– 6. Ekonomisk tillväxt

– 7. Demokrati och mötesplatser 

– 8. Trygghet och inkludering

• Små kommuner med stor kunskap och vetskap om vilken 
kompetens som finns, närhet

• Samverkan är ledord 

• Generalister 
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EU:s sektorsprogram och EU:s 

struktur- och investeringsfonder

• Två grupper av fonder

– EU:s sektorsprogram

• Inom respektive program finns en pott pengar för 

hela EU 

– EU:s struktur- och investeringsfonder

• Medel inom ESI-fonderna är fördelat geografiskt -

nationellt, interregionalt, regionalt och lokalt.
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Målmedveten på hemmaplan

• Sysselsättning

• Få insatser gentemot de som står särskilt långt ifrån 
arbetsmarknaden 

• Arbetsförmedling

• Lärdomar från Integration Halland att krävs mer 
sammanhållna och längre insatser

• Individer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden 

• Insatser från olika aktörer – samordning 

• Arbetsförmedling/ekonomiskt bistånd 

• Övergripande syfte att få individer att närma sig reguljära 
insatser samt hitta former för ökad samverkan med 
Arbetsförmedling 

• Öka samverkan mellan kommunerna/näringsliv/civilsamhälle
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”Jag har sluppit att göra det digitala som jag har 

haft svårt med sedan jag blev arbetslös. I stället 

har jag bara fått jobba med händerna och det har 

varit helt otroligt”

Framgångar
• Gemensamma 

funktioner

• Digitala verktyg

• Samverkan på 

olika nivåer 

• Fristående aktörer

• Hälsoinsatser

• Näringslivet

• Implementering
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Statistik

• 268 budgeterade deltagare. 

• 47 av de 268 deltagarna har gjort en 
stegförflyttning mot arbete (38st) eller studier 
(9st)

• 56 deltagare har rustats och gått vidare till 
annan aktör

• 126 stycken av de 268 deltagarna har fått 
stöd att kunna tillgodogöra sig insatser hos 
Arbetsförmedlingen

• 39 deltagare har avbrutit projektet på grund 
hälsoproblematik
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Leader-metoden

Leader är en metod för att utveckla ett 

område utifrån lokala förutsättningar. I varje 

Leaderområde tar privat, ideell och offentlig 

sektor gemensamt fram en lokal 

utvecklingsstrategi där man kommer 

överens om vad man ska prioritera för 

insatser under kommande programperiod.
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Fördelar med Leader

• Samverkan med alla aktörer i samhället

• Fördel för den lilla kommunen 

• Möjliggöra för civilsamhällets krafter att 

kunna vara med i utvecklingen 
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Exempel på bra projekt



https://youtu.be/pnIEfsQ4Kgo
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https://youtu.be/pnIEfsQ4Kgo
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Medskick

• Utgå från en samhällsutmaning, ett projekt är 
ett medel och inte ett mål

• Kommer vi vilja förändra oss?

• Samverkan, samverkan, samverkan (tänk 
brett)

• Våga! 

• Ha dialog, ofta finns mycket hjälp att få 

• Ja, administrationen kan vara utmanade men 
med bra struktur fungerar det  



Frågor?

Emma Gröndahl

Emma.Grondahl@hylte.se

0731472554
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Tack!

Emma Gröndahl

Emma.Grondahl@hylte.se

0731472554
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