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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutade om resultat- och ekonomisk plan 2017-2019 den 16 juni 2016. Därefter 

har kommunfullmäktige beslutat om justeringar den 24 november 2016. Besluten innebär bland annat 

följande: 

Skattesatsen för 2017 fastställs till 21,45 kr 

Resultat- och ekonomisk plan 2017-2019 antas enligt Framtid Hyltes förslag, såsom: 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas på: 

 2017: 10 800  

 2018: 10 850 

 2019: 10 875 

 Eget kapital förändras med  

 2017: 32,4 mkr 

 2018: 35,9 mkr 

 2019: 30,2 mkr 

 Fastställa följande finansiella nyckeltal för God ekonomisk hushållning 2017: 

 Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag: 5,1 procent 

 Soliditet: 31,7 procent 

 Nämndernas budgetavvikelse: +/- 1 procent 

 Självfinansieringsgrad av investeringar: 82,5 procent 

 Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde: 53,3 procent 

Föreliggande förslag till prioritering av investeringar 2017-2019 samt ombudgeteringar från 

2016 godkänns. 
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FRAMTID HYLTES budgetförslag 

Inledning 

Hylte kommuns utveckling fortsätter att vara positiv. Kommunens finanser ser fortsatt mycket starka 

ut. Det gör att vi kan lägga ett av de mest offensiva budgetförslagen i kommunens historia. I grunden 

ligger vårt politiska handlingsprogram som tydligt prioriterar satsningar på skola och förskola, 

näringsliv, integration samt klimat och miljöfrågor. Vi bygger för ett växande och hållbart Hylte. I 

grundförslaget (RAM) tilldelas nämnderna 18 miljoner för höjda löner, inflation och 

volymförändringar, framför allt inom skolan. Till det ska vi inte glömma alla de satsningar som sker 

parallellt under tre år genom ”Åtgärdspaketet”, där vi tillför 32 miljoner för satsningar för bl.a. våra 

barn och ungdomar, föreningsliv och arbetsmarknad.  

Skola och förskola 

Under 2017 kommer stora investeringar göras på skolområdet. Bygget av vår nya grundskola i 

Hyltebruk kommer att färdigställas liksom renoveringen av Unnaryds skola. Vårt stora 

digitaliseringsarbete fortsätter och inför 2017 avsätter vi 1.5 mkr för att implementera tekniken i 

skolan. Vidare satsar vi på medel för kvalitetsutveckling inom skolan. Inom förskolan tas avgiften bort 

för juli månad. Det innebär en ekonomisk lättnad för våra barnfamiljer under sommarmånaden. 

Integration 

Hylte kommun har under några år tagit ett stort ansvar gällande asyl och flyktingmottagningen. Den 

stora utmaningen nu ligger i att få alla nya kommuninvånare i jobb och sysselsättning. Alla som 

behöver SFI ska snabbt erbjudas plats. Arbetet med vuxenutbildning och validering ska intensifieras. 

Vi avsätter 650 000:- för att i samarbete med Göteborgs Universitet arbeta med Toleransprojektet. 

Projektet riktar sig mot årskurs 5 och 8. Vi ser att ett brett värdegrundsarbete i skolan som involverar 

föräldrar och civilsamhälle kommer ge goda förutsättningar att bygga ett starkt samhälle framåt. 

Miljö och Klimat 

Arbetet för att nå de nationella miljömålen fortsätter. Klimatkompensationskontot går i drift inom 

Hylte kommuns verksamheter 2017 med syftet att minska vår miljöpåverkan för resor i tjänsten. Rydö 

Skola ska inte längre värmas upp med fossilt bränsle. Vi skjuter till 1 miljon till 

Samhällbyggnadsnämnden för att nämnden ska arbeta med miljö och klimat för åren framöver. 

Näringsliv 

Dialogen med näringslivet är viktigt. Vår strukturerade agenda med företagsbesök fortsätter. Det är i 

de direkta samtalen med våra företag som gemensamma problem och möjligheter synliggörs. Ett 

arbete med att inventera strategisk mark för företagsetableringar ska genomföras. En utredning för att 

skapa en tillväxtenhet i Hylte kommuns organisation påbörjas inför kommande mandatperiod. Under 

2017 kommer stora delar av näringslivet ha tillgång till digital infrastruktur via fiber. 2017 kommer 

Hylte kommuns upphandlingsarbete att centraliseras. Målet är att genomföra upphandlingar med högre 

kvalitet och som möjliggör att vårt lokala näringsliv kan delta i anbudsgivandet. 

Arbetsgivare 

Hylte kommun har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren samtidigt lever vi i en tuff 

konkurrenssituation om vår duktiga befintliga personal. Arbetet med att vara en mycket god 

arbetsgivare är alltså avgörande för kommunens framtid. Under det gångna året har en lönestrategisk 

plan tagits fram. Med den som grund gör vi en kraftfull satsning för att möta löneskillnader hos oss 

gentemot relevanta grannkommuner. För 2017 går det ut 4 miljoner till de pedagogiska yrkena och 1 

miljon till övriga bristyrken. Arbetet med ”rätt till heltid” ska slutföras. I samband åtgärdspaketet 
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påbörjades arbetet inom Barn o ungdomsnämnden. Senast 1 januari 2018 ska ”rätt till heltid” vara 

genomfört i hela Hylte kommun. 

Bostäder 

Under de senaste tre åren har kommunens befolkning ökat med ca 600 personer. Det gör att det idag 

råder brist på bostäder i vissa segment och orter. Arbetet med att ta fram detaljplaner för attraktiva 

boendemiljöer i våra tre största tätorter är påbörjat och dessa kommer med stor sannolikhet att antas 

under 2017. Det kommer att möjliggöra produktion av både hyres - och bostadsrätter såsom egnahem 

redan under nästa år. Vi kommer att verka för att både offentliga som privata aktörer ska vara aktiva i 

det arbetet. 

Kultur 

Kulturutbudet ska stärkas i Hylte kommun. För andra året i rad höjer vi bidraget till våra 

hembygdsgårdar som därmed fått fördubblat investeringsstöd på två år. Vi kommer att utvärdera 

effekterna av den halverade avgiften till Kulturskolan som genomförs i år. Målet står fast om en helt 

avgiftsfri kulturskola under mandatperioden. I budget för 2017 avsätter vi 600 000 kronor för en ny 

tjänst som kulturutvecklare. Därmed höjs ambitionsnivån ordentligt i arbetet med att stärka kulturen på 

bredden i Hylte kommun. 

Övrigt 

Hylte kommun har ungefär 62000 kvadratmeter yta i fastigheter. Den årliga insatsen i underhåll har 

under en lång rad av år ökat med 5 kr/m2 och är nu uppe i 65 kr/m2. Till det gör vi nu en stor extra 

satsning på underhåll av kommunens fastigheter såsom skolor och äldreboenden. Totalt avsätts 10 

miljoner på två år. Det motsvarar en utökning av underhållet med 161 kr/m2. Övriga viktiga satsningar 

är ett höjt bidrag till Enskilda vägar. Vi säkrar kvaliteten i omsorgen då vi utökar Omsorgsnämndens 

ram med 4.4 miljoner.  

Ekonomi 

Hylte kommun växer kraftigt för närvarande. Det är därför av stor vikt att Kommunstyrelen har 

rådighet över medel som kan användas med snabbhet. KS reserv utökas därför till 5 miljoner 

kommande år. De budgeterade resultaten för perioden är 28.4 mkr 2017: 35.8 mkr 2018 och 47.4 

miljoner för 2019. Dessa resultat är helt nödvändiga för att finansiera de stora investeringar som vi har 

framför oss de närmaste åren. Kommunens lån uppgår för närvarande till 290 miljoner. Det gör oss 

väldigt känsliga för högre räntor. Låneskulden ska därför försätta sjunka. Med goda resultat, hög 

likviditet och självfinansierade investeringar ser Hylte kommuns ekonomi väldigt stark ut för den 

kommande perioden. 

 

 

Ronny Löfquist (S)   Marie Louice Lindström (S) 

 

Bengt Åke Torhall (L)   Elisabeth Falkhaven (MP) 

 

Lisa Mogren (V)   Anders Bertilsson (SPI) 
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Inledning 

Kommunens organisation 

Politikerna är uppdragsgivarna 

Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och nämnder som ytterst är 

ansvariga för den kommunala verksamheten. 

De anger inriktningen för kommunens 

verksamheter - vad som ska prioriteras och vad 

som ska genomföras. Politikerna bestämmer i 

frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar 

om reglementen, förordningar, policybeslut 

och riktlinjer. De styr kommunen genom att ge 

uppdrag, sätta upp mål och att ge resurser till 

de olika verksamheterna ur kommunens totala 

budget. 

De kommunanställda är verkställande 

Det är de anställda, medarbetare och chefer 

som ansvarar för att politiska beslut genomförs 

i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om 

ekonomi och kvalitet och planering och 

arbetsledning. De anställda ansvarar också för 

att ta fram underlag för politiska beslut, att 

följa upp verksamheterna och att redovisa detta 

tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna. 

Mandatfördelning 2017 

Socialdemokraterna (S)  15 

Centerpartiet (C)    7 

Kommunens väl (KV)    4 

Moderaterna (M)    4 

Sverigedemokraterna (SD)    4 

Liberalerna (L)     2 

Miljöpartiet (MP)    1 

Vänsterpartiet (V)    1 

Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)   1 
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God ekonomisk hushållning  

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning innebär att varje kommun ansvarar för att ha en 

långsiktigt hållbar ekonomi. Begreppet tar avstamp i både finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

God ekonomisk hushållning kan därför sägas handla om att skapa en kostnadseffektiv och 

ändamålsenlig verksamhet. 

Hylte kommuns definition  

God ekonomisk hushållning i Hylte är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, 

vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas. 

Nivåerna för god ekonomisk hushållning delas in enligt följande: 

Grön Nivå: Samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges 

beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna. 

Gul Nivå: 80 procent av de finansiella kvalitetsnivåerna är uppfyllda och 80 procent av 

kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna. 

Röd Nivå: Allt under 80 procent på båda delarna. 

 

Kommunens styrmodell 
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Kommunens styrmodell är ett viktigt stöd i arbetet för att uppnå god ekonomisk hushållning. 

Styrmodellen kan betraktas som ett signalsystem som både vägleder och styr kommunen mot god 

ekonomisk hushållning. 

 

Under 2014 och 2015 har en ny styrmodell arbetats fram. Den nya modellen beslutades av 

kommunfullmäktige i juni 2015 och gäller från och med 2016. Styrmodellen bygger på 

resultatstyrning vilket innebär att kommunens verksamheter styrs med fokus på resultat för att kunna 

uppnå god ekonomisk hushållning.  

Vad innebär resultatstyrning? 

I en kommun är det minst lika intressant att tala om resultat i termer av vad man lyckats åstadkomma 

för invånare och andra som är mottagare av kommunens service och tjänster, som att tala om vilka 

finansiella resultat som uppnåtts. Resultat handlar om i vilken utsträckning kommunen lyckas leverera 

service som håller en god kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Resultatstyrning står alltså inte enbart för 

det finansiella resultatet i kommunen utan även om hur verksamheten bedrivs långsiktigt i ett socialt 

och ekologiskt perspektiv.  

 

Det handlar även om de tjänster som kommunen levererat på ett sådant sätt att det ur mottagarens 

synvinkel skapats ett kvalitativt mervärde utifrån dennes behov. Givetvis finns det andra uppfattningar 

och perspektiv på vad som kan vara kvalitativa resultat dock är det naturligt att ta utgångspunkt i 

mottagarna av kommunens service och tjänster. 

 

Resultatstyrning betyder förenklat att politiker styr kommunen utifrån de mål som de sätter upp och de 

kvalitetsnivåer som kommunens verksamheter ska uppnå. Resultatstyrning är en del i kommunens 

förbättringsarbete. Genom att mäta, följa upp och jämföra det egna resultatet med andras resultat blir 

det möjligt att identifiera framgångar och utvecklingsområden. Det ger erfarenheter som används för 

att utveckla på så vis kommunens verksamhet mot ökad kvalitet på service och tjänster. 

Grunduppdrag 

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, 

förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. 

Grunduppdraget utgör den största delen av en kommuns verksamhet, vilket innefattar både 

obligatorisk och frivillig verksamhet. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och 

utvärderas. Det vill säga det är kvalitetsstyrningen som visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet 

eller inte. 

Målstyrning 

Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens grunduppdrag, sker parallellt andra uppdrag, program och 

planer som politiken vill styra mot. I och med varje ny mandatperiod kan kommunfullmäktige ta fram 

ett program för den politik och verksamhet som man avser att bedriva under perioden. Målstyrning 

kan också bli aktuellt i de fall kvalitetsnivåerna i ett grunduppdrag inte uppnås. 

 

Fokus ligger även i målstyrningen på resultat vilket gör att dessa program och planer med mera bör 

utmynna i mål till vilka nyckeltal med målnivåer kan kopplas. Till målstyrningen kopplas även de 

uppdrag som politiken tilldelat kontoren. Uppdragen har inte alltid en direkt koppling till de 

övergripande målen. 
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Uppföljning av god ekonomisk hushållning 

Verksamheterna följs upp och utvärderas både vad gäller kvalitet på grunduppdraget men även de mål 

och uppdrag som politiken tilldelat. För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens verksamheter 

delats in i sex olika områden oberoende av nämndsindelning: 

 

Utbildning och barnomsorg 

Omsorg och hjälp 

Kultur och fritid 

Bygga, bo och miljö 

Näringsliv och arbete 

Kommun och politik 

Ekonomi 

 

Till dessa områden kommer nyckeltal med tillhörande kvalitetsnivåer, beslutade av 

kommunfullmäktige, att kopplas för att kunna utvärdera grunduppdragets resultat.  Om några områden 

inte når upp till de kvalitetsnivåer som beslutats kan mål formuleras för hur arbetet ska gå till för att 

komma tillrätta med bristerna. Men mål kan också formuleras kring områden politiken väljer att sats 

extra på. Ett exempel kan vara mål formulerade utifrån den politiska viljeinriktning för Hylte kommun 

2015-2018 som fullmäktige beslutade under våren. Även målen utvärderas genom nyckeltal. För att 

lyckas med övergången till resultatstyrning har en förändring i den ekonomiska årsprocessen gjorts. 

Den nya årsprocessen kommer att börja gälla från och med arbete med Resultat- och ekonomisk plan 

2017-2019. 
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Kommunfullmäktiges nyckeltal – grunduppdrag och mål 

I detta avsnitt presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom 

respektive område. Även de mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under perioden 

redovisas per område. 

Följande förkortningar används i tabellerna i avsnittet:  

 

 

 

 

 

Grunduppdrag 

Accepterad kvalitetsnivå 
Ansvars-

område 2017 2018 2019 

Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag (%) 5,1 5,1 5,1 KS 

Soliditet (%) 31,7 31,7 31,7 KS 

Nämndernas budgetavvikelse (%)  +/- 1,0  +/- 1,0  +/- 1,0 Samtliga 

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%) 82,6 82,6 82,6 KS 

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%) 53,3 53,3 53,3 KS 
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Grunduppdrag 

Accepterad kvalitetsnivå 
Ansvars-

område 2017 2018 2019 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor (%) 89 89 89 BUN 

Meritvärde i åk. 9, kommunala skolor 210 210 210 BUN 

Nöjdhet förskola (%) 75 75 75 BUN 

Nöjdhet grundskola (åk 2, 5 och 8) (%) 75 75 75 BUN 

Nöjdhet vuxenutbildning och Introduktionsprogrammet (IM) (%) 75 75 75 BUN 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum (%) 52 52 52 BUN 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat 

placeringsdatum 
54 54 54 BUN 

Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI) 31 31 31 BUN 

 

Målstyrning 

Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under perioden inom 

området utbildning och barnomsorg. 

Mål/uppdrag  
Ansvars-

område 

   
Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska       BUN 

Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas 

   
BUN 

Lärarna ska ges mer tid för pedagogik 

   
BUN 

Arbetet för en giftfri förskola ska inledas  

   
BUN 

Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola  

   
KS 

Högre och jämställda lärarlöner 

   
KS 

Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas       ANN 
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Grunduppdrag 

Accepterad kvalitetsnivå 
Ansvars-

område 2017 2018 2019 
Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt med 

socialsekreteraren (%) 75 75 75 BUN 

Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år ett år efter avslutad 

utredning eller insats (%) 82 82 82 BUN 

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning 

eller insats (%) 82 82 82 BUN 

Andel ensamkommande barn och ungdomar som upplever gott bemötande 

(%)  75 75 75 BUN 

Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekonomiskt 

bistånd (%) 30 30 30 ANN 

Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%) 74 74 74 ON 

Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%) 88 88 88 ON 

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)  90 90 90 ON 

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 16 16 16 ON 

Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%) 95 95 95 KS 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 

särskilt boende 36 36 36 ON 

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till 

beslut inom försörjningsstöd 10 10 10 ANN 

 

 

Målstyrning 

Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under perioden inom 

området omsorg och hjälp. 

Mål/uppdrag  
 

Ansvars-

område 

   
En särskild arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situation kan förbättras      ON 

Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras upp       SBN 
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Grunduppdrag 

Accepterad kvalitetsnivå 
Ansvars-

område 2017 2018 2019 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 60 60 60 SBN 

Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut inom 

arbetsmarknadsverksamhet (%) 45 45 45 ANN 

 

Målstyrning 

Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under perioden inom 

området näringsliv och arbete. 

Mål/uppdrag  
 

Ansvars-

område 

   
Förutsättningarna för persontrafik med tåg Hyltebruk – Halmstad ska utredas      KS 

Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas  

   

KS 

Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas  

   

KS 

Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte Kommun 

   

KS 

Hylte kommun ska delta i regionalt innovationsarbete       ANN 
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Grunduppdrag 

Accepterad kvalitetsnivå 
Ansvars-

område 2017 2018 2019 

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%) 100 100 100 SBN 

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning  2 2 2 SBN 

Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt 10 10 10 SBN 

 

Målstyrning 

Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under perioden inom 

området bygga, bo och miljö. 

Mål/uppdrag 
 

Ansvars-

område 

   
Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska göras fossilfria        KS 

Byggnationen av Örnaskolans Låg och mellanstadium ska påbörjas under 2015  

  

KS 

Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras 

   

SBN 

Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas 

   

SBN 

Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen 

   

SBN 

Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta 

   

SBN 

Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö   SBN 
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Målstyrning 

Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under perioden inom 

området kultur och fritid. 

Mål/uppdrag 
 

Ansvars-

område 

   
Mötesplatser för olika kulturer ska skapas       ANN 

Föreningslivets villkor ska förbättras       ANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grunduppdrag 

Accepterad kvalitetsnivå 
Ansvars-

område 2017 2018 2019 

Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksamheten 

(%) 80 80 80 ANN 
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Grunduppdrag 

Accepterad kvalitetsnivå 
Ansvars-

område 2017 2018 2019 

Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post 

(%) 60 60 60 SAMTLIGA 

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) 92 92 92 SAMTLIGA 

Nöjd medarbetare 74 74 74 SAMTLIGA 

Nöjdhet för kommunens webbplats (%) 75 75 75 SAMTLIGA 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%) 5,5 5,5 5,5 SAMTLIGA 

 

Målstyrning 

Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under perioden inom 

området kommun och politik. 

Mål/uppdrag 
 

Ansvars-

område 

   ”Rätt till heltid” för kommunens anställda ska införas       KS 

Hyltebostäders organisationsform ska utredas 

   
KS 

En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under perioden       KS 
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Förutsättningar inför REP 2017-2019 

I början av året förbereds förslag till förutsättningar för kommande budgetperiod. Förutsättningarna är 

första steget i kommande budgetprocess och ligger till grund för det fortsatta arbetet. I förslaget ingår 

bland annat omvärldsanalys, som sätter Hylte kommun i ett större perspektiv, analys av 

befolkningsutvecklingen och olika budgetförutsättningar presenteras. Beslutet tas i 

kommunfullmäktige i mars.  

Omvärldsfaktorer 

En grundläggande förutsättning för planeringen de kommande åren är att se kommunen i ett 

omvärldsperspektiv. För kommuner liksom för företag spelar omvärlden i ett internationellt, nationellt 

och regionalt perspektiv en allt större roll. Den ekonomiska situationen i världen och Euroområdet 

påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar på både kort och lång sikt.  

Regeringens bedömning av den ekonomiska utvecklingen 

Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning. Regeringens bedömningar över den 

makroekonomiska utvecklingen det senaste året visar på en stabil bild i den svenska ekonomin. Nu i 

senaste budgetpropositionen prognostiseras en ökning av BNP med 2,8 procent såväl 2015 som 2016. 

För åren 2017–2019 görs ingen prognos utan en framskrivning utifrån resursutnyttjande och befintliga 

resurser. 

Regeringen ser att en fortsatt återhämtning i omvärlden skapar förutsättningar för en förbättrad 

konjunkturutveckling i svensk ekonomi. I euroområdet ser återhämtningen ut att gå långsamt, även om 

utsikterna för den ekonomiska utvecklingen blivit ljusare under 2015. Den europeiska centralbankens 

expansiva penningpolitik har stimulerat exporten och förtroendet för den ekonomiska utvecklingen har 

stärkts bland både företag och hushåll. I USA fortsätter den goda tillväxten med en positiv utveckling 

av arbetsmarknaden där arbetslösheten fortsätter att minska under 2015. 

BNP förväntas växa i en relativt snabb takt 2015 och 2016. Det beror på flera faktorer, bland annat att 

efterfrågan på svensk export förväntas ta fart då konjunkturen i omvärlden förbättras. Under 

kommande år fortsätter även konsumtions- och investeringstillväxten att bidra till tillväxten. Det gäller 

såväl hushållens som den offentliga sektorns konsumtion och investeringar i bostäder och i 

tjänstesektorn. 

Arbetsmarknaden återhämtar sig 

Svensk ekonomi har befunnit sig i en utdragen lågkonjunktur och arbetslösheten har länge legat på en 

hög nivå kring 8 procent. Eftersom arbetskraften växt snabbt har tillväxten i sysselsättning inte varit 

tillräckligt hög för att kunna pressa tillbaka arbetslösheten. I och med att konjunkturen förbättras i år 

och nästa år bedöms efterfrågan på arbetskraft öka. Därmed ökar även sysselsättningen. Det är främst 

inom kommunsektorn som sysselsättningen bedöms öka men även i näringslivets tjänstebranscher och 

i byggbranschen väntas sysselsättningen stiga i god takt. Sammantaget bedöms den 

kommunfinansierade sysselsättningen öka med cirka 110 000 personer 2014–2019. Medan den totala 

sysselsättningen ökar med över 250 000 personer. År 2018 bedöms arbetslösheten vara nära 6 procent. 

 

Inflationen är låg i hela Europa och inflationsförväntningarna långt under inflationsmålet. På sikt 

väntas dock inflationen stiga i takt med att resursutnyttjandet ökar. Även timlönerna väntas stiga dock 

i blygsam takt. Timlönerna bedöms öka gradvis från 2,5 procent till 3,4 procent år 2019 (liknande 

SKL prognos). Medan KPI ökar från dagens noll till 1 procent nästa år och till knappt 2 procent år 

2017. Därefter kommer inflationsmålet överträffas och KPI överstiga 3 procent år 2019. SKL har 

något högre KPI prognos – avgörande är en snabbare uppgång av räntorna, vilket ger effekter på KPI. 
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Sammanfattningstabell över regeringens prognos i budgetpropositionen 

Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

BNP 1 2,6 2,5 2,8 2,5 2,0 

Arbetade timmar 1 1,2 1,5 1,5 1,1 0,4 

Arbetslöshet 2 7,6 7,1 6,5 6,2 6,2 

BNP-gap 3 -1,1 -0,6 0,0 0,2 0,0 

Timlöner 4 2,5 3,0 3,2 3,3 3,4 

KPI -0,1 1,0 1,9 2,5 3,1 

Finasiellt sparande i off. sektor 5 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3 

Konsoliderad bruttoskuld 5 43,8 42,7 41,6 40,0 38,3 

1
Kalenderkorrigerad. 

2
Procent av arbetskraften. 

3
Procent av potentiell BNP. 

4
Konjunkturlönestatistik. 

5
Andel av BNP. 

 

Kommunala ekonomi  

I april 2016 presenterade SKL, Sveriges kommuner och landsting, den senaste ekonomirapporten som 

belyser kommunernas och landstingens ekonomiska situation samt den samhällsekonomiska 

utvecklingen på några års sikt.   

 

I vårens rapport konstateras att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt i sektorn. Många 

kommuner och landsting brottas med underskott och ett kraftigt kostnadstryck. En aktuell fråga som 

ges stort utrymme i rapporten är de utmaningar som den stora invandringen innebär för 

kommunsektorn. Den senaste befolkningsprognosen från SCB visar förutom på en stor invandring 

också på ett ökat antal äldre och skolbarn i den svenska befolkningen. 

 

Kommunernas resultat för 2015 uppgick till 12 miljarder och låg därmed något över sektorns tumregel 

för god ekonomisk hushållning. Endast 9 procent av kommunerna redovisade ett negativt resultat. En 

bra utveckling av skatteunderlaget 2016 och extra statligt stöd innebär att kommunerna klarar 

kostnadsökningar i nivå med kraftigt ökade behov i verksamheterna 2016–2017. En sämre 

skatteunderlagsutveckling 2018–2019, i kombination med fortsatt höga behov väntas leda till sämre 

resultat. För att klara ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag 2019 krävs åtgärder 

motsvarande en skattehöjning på 1 krona. 

För kommunerna råder det stor osäkerhet kring vilka de ekonomiska konsekvenserna av asyl- och 

flyktingmottagandet kommer att bli. Utifrån den information som finns i dagsläget räknar SKL totalt 

med en mycket kraftig ökning av kostnaderna i kommunerna för 2016, med cirka 9 procent i löpande 

priser. En del av förklaringen är att kommuner tvingas till dyra lösningar, såsom övertidsersättning, 

anlitande av bemanningsföretag, dyra boenden för ensamkommande barn etc.  

Framöver finns stora osäkerheter när det gäller antalet asylsökande och flyktingar, om det går att hitta 

bostäder, lösa etableringen på arbetsmarknaden och få tag på personal som kan jobba i välfärden, inte 

minst i skolan 
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Ekonomiska förutsättningar för mottagande och integration av nyanlända 

Migrationsverket ersätter kommunen för ett antal insatser kopplade till mottagande och integration av 

nyanlända. Där ingår intäkter till kommunen enligt Förordning om statlig ersättning för insatser till 

vissa utlänningar (2010:1122). Dessa ska bland annat täcka mottagande och praktisk hjälp vid 

bosättning, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk samt vissa kostnader för 

ekonomiskt bistånd och administration. Vidare har kommunen ansvar för mottagande av och boende 

för ensamkommande barn och ungdomar som anvisats till kommunen. Asyl? 

Kostnaderna för ovanstående insatser beräknas täckas av intäkter enligt förordningen under 

budgetperioden. Svårigheter att beräkna volymer, kostnader och intäkter är dock betydande och ett 

antal risker har identifierats. Förändringar av kommande ersättningar är en sådan risk. Resultatet av 

arbetsförmedlingens etableringsinsatser är en annan risk. Kostnadsutveckling, tillgång till bostäder och 

volymer är också osäkerhetsfaktorer. 

Ökade verksamhetsvolymer till följd av nyanlända samt särskilda introduktionsinsatser eller andra 

merkostnader i skola, förskola, fritidshem etc är också en stor kostnadspost. Dessa kostnader beräknas 

täckas av den statliga satsningen som presenterades i vårpropositionen men här finns också risker 

bland annat kopplade till volymantaganden  

 

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunerna, eftersom den påverkar behov och 

efterfrågan av de kommunala tjänsterna. Invånarantalet påverkar även storleken på skatteintäkter, 

generella statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Det har också betydelse hur 

fördelningen och utvecklingen är mellan olika åldersgrupper. Eftersom delar av utjämningssystemet 

finansieras inom kommunkollektivet är det av betydelse hur befolkningsförändringarna blir på 

riksnivå. 

 

Kommunens befolkning uppgick vid årsskiftet 2015 till 10 514 personer och vid tredje kvartalet 2016 

till 10 820 personer, en ökning med 572 personer mot 2014. Procentuellt har befolkningstillväxten 

ökat med över två procentenheter både 2014 och 2015. I jämförelse med övriga riket är det en tillväxt 

som är mer än dubbelt så hög. Prognosen för budgetperioden 2017-2019 visar på en fortsatt positiv 

utveckling med ökad inflyttning och ett positivt födelsenetto.  
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Enligt SKL är den demografiska utvecklingen en av de stora utmaningarna för kommunerna. Med en 

ökande befolkning krävs en långsiktig planering och styrning för att verksamheterna ska hålla en god 

kvalitet. 

Åldersstrukturen i Hylte utmärker sig då det finns relativt få personer i åldersgruppen 20-44 år. 

Andelen invånare i åldersintervallet 0-19 år ligger samtidigt över riksgenomsnittet. Även andelen 

invånare i intervallet 65 år och äldre ligger över genomsnittet.  

 

 

 

 

 

 

Befolkningsprognos fördelat per åldersgrupp

Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ökning 

2016-2019
i % 2024

Ökning 

2016-2024
i %

0-4 599 629 652 651 658 651 -1 -0,1% 664 12 1,9%

5-9 627 664 657 679 379 696 39 6,0% 689 32 4,9%

10-14 612 641 685 720 736 739 54 7,9% 735 50 7,4%

15-19 601 597 634 670 681 704 70 11,0% 758 124 19,5%

20-24 608 594 575 566 553 543 -32 -5,7% 594 19 3,3%

25-39 1 623 1 717 1 784 1 846 1 856 1 862 78 4,4% 1 899 115 6,5%

40-64 3 357 3 393 3 431 3 463 3 493 3 511 80 2,3% 3 565 134 3,9%

65-79 1 612 1 637 1 677 1 708 1 720 1 736 59 3,5% 1 849 172 10,2%

80-w 639 642 635 638 640 654 19 3,0% 720 85 13,3%

Summa 10 278 10 514 10 730 10 941 10 716 11 096 366 3,4% 11 473 743 6,9%

Årlig ökning 237 216 211 76 80

i % 2,3% 2,1% 2,0% 0,7% 0,7%
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Budgetförutsättningar 2017-2019 

 Skatteintäkter och utjämningsbidrag för budgetperioden beräknas utifrån den prognos som 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) presenterade den 5 oktober 2016. 

 Volymförändringar för demografiska förändringar är beräknade och medel har tillförts barn- 

och utbildningsnämndens och omsorgsnämndens ramar enligt kommunens befolknings-

prognos. 

 Kompensation för pris- och löneökningar är beräknade utifrån SKLs prognos för prisindex 

kommunal verksamhet (PKV). Kommunstyrelsen beslutade att sänka kompensationen. 

 Den centralt budgeterade pensionskostnaden för budgetperioden följer de prognoser som 

SKANDIA har beräknat för Hylte kommun. 

 Internräntans nivå är fortsatt beräknad till 3,75 procent. 

 

Skatteunderlagsprognos 

Kommunen använder sig av SKL:s prognoser när det gäller utveckling av skatteunderlaget och 

förändringar i utjämning och statsbidrag. Den senaste prognosen presenterades i april 2016. 

Olika skatteunderlagsprognoser 

Regeringens prognos visar en stark skatteunderlagstillväxt med större ökningstal än SKL:s, framför 

allt 2016-2018. Den viktigaste förklaringen är att regeringens prognos baseras på större ökning av 

antalet arbetade timmar. Till viss del beror skillnaden också på att regeringen prognostiserar större 

ökning av pensionsinkomster.  

Olika skatteunderlagsprognoser 

  Procentuell förändring  

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

SKL, apr 3,2 5,0 5,0 5,2 4,3 4,3 30,1 

Reg, apr 3,2 5,0 5,7 5,4 4,6 4,3 31,7 

ESV, apr 3,2 5,6 5,4 4,7 4,1 3,8 30,0 

Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL 
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Skatteintäkter, utjämning och bidrag 

 

Kommunens skatteintäkter 

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, de utgör mer än 50 procent av kommunens totala 

inkomster. Skattesatsen för Hyltes kommuninvånare ligger oförändrad på 21,45 procent. 

Skatteintäkterna periodiseras så att preliminära månadsvisa utbetalningar från Skatteverket kommer in 

i kommunkassan det år som de avser. I själva verket är skatteintäkterna preliminära tills taxeringen är 

slutgranskad i december året därpå. Om Skatteverket upptäcker avvikelser i sin granskning, justeras 

dessa genom slutavräkning i januari månad två år efter inkomståret. 

Löneökningar och förändring av sysselsättning bland kommunens invånare är sådant som påverkar det 

totala skatteunderlaget. Eftersom det finns en betydande osäkerhet om hur stora de framtida 

skatteintäkterna ska bli, spelar prognoser en viktig roll i den ekonomiska planeringen. 

Hylte kommun använder sig av prognoser från SKL. Den senaste prognosen presenterades i april 

2016. Den beräknade skatteunderlagstillväxten ökar 2017 för att sedan minska kraftigt 2018 och 2019, 

men ligger ändå högre än nivån 2014. Kommunens skatteintäkter påverkas av vilken 

befolkningsprognos och utdebitering som används. I beräkningarna är utdebiteringen oförändrad på 

21,45 kr och det är SCB:s befolkningsprognos som ligger till grund. Preliminärt belopp som Hylte 

erhåller 2017 är 412,8 mkr. 

Kommunalekonomisk utjämning 

Vid sidan av skatteintäkterna är det kommunala utjämningssystemet en viktig inkomstskälla för Hylte 

kommun; härifrån kommer 19 procent av de totala inkomsterna. 

För att skapa förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna erbjuda invånare likvärdig 

service finns ett skatteutjämningssystem i Sverige. Utjämningssystemet har setts över och reviderats 

många gånger och det nuvarande systemet gäller från och med 2014.  

Systemet omfattar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS-utjämning, kommunal fastighetsavgift 

och regleringsbidrag/-avgift. Vissa delar av utjämningssystemet innebär att Hylte kommun får ta emot 

bidrag, medan andra delar medför avgifter. Nedan beskrivs systemets olika delar lite närmare. 

Bokslut 

2015

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Invånarantalet 1/11 året före 10 800 10 850 10 875

Skatteintäkter 388 000 403 840 412 803 435 771 459 026

Inkomstutjämning 113 400 131 102 152 323 145 520 140 668

Kostnadsutjämning 30 400 27 078 35 208 35 371 35 453

Regleringsbidrag/-avgift -400 -301 96 -1 746 -2 885

LSS-utjämning -16 800 -16 338 -12 550 -12 608 -12 637

Fastighetsavgift 17 700 17 849 17 760 17 760 17 760

Välfärdsmiljarder 25 692 25 692 18 350

Summa utjämning och bidrag 144 300 159 390 218 529 209 989 196 709

Summa skatter och bidrag 532 300 563 230 631 332 645 760 655 735

Skatteintäkter, utjämning och bidrag för Hylte kommun, tkr
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Inkomstutjämningen kompenserar för olikheter mellan olika kommuners skattekraft, det vill säga 

skillnaderna i invånarnas genomsnittsinkomst. Samtidigt skjuter staten till medel så att varje kommun 

är garanterad en inkomstnivå som motsvarar 115 procent av medelskattekraften i Sverige. Preliminärt 

belopp som Hylte kommun erhåller 2017 är 152,3 mkr.  

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att inkomstutjämningen för kommuner och landsting ändras 

till de regler som gällde för beräkning av inkomstutjämningsavgifter fram till utgången av 2013. 

Inkomstutjämningens avgiftsnivå kommer, som tidigare aviserats, att höjas till 85 procent i enlighet 

med vad som gällde till och med 2013. Det medför att femton kommuner och ett landsting 

(Stockholms läns landsting) får höjda avgifter. 

Kostnadsutjämningen ska balansera strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner, 

till exempel skillnader i andelen barn och äldre bland invånarna. Systemet ska däremot inte utjämna 

för skillnader som beror på servicenivå, kommunala avgifter eller politiska prioriteringar.  

De kommuner som har gynnsam struktur inom ett område får betala i kostnadsutjämningssystemet och 

de kommuner som har en ogynnsam struktur får ersättning från systemet. Sedan 2008 räknas även 

lönenivåer in i de strukturella kostnadsskillnaderna. Preliminärt belopp Hylte kommun erhåller 2017 

är 35,2 mkr. 

Under våren 2015 var Statskontorets förslag till förändringar av kostnadsutjämningens delmodeller för 

förskolan respektive individ- och familjeomsorgen ute på remiss. Regeringen skriver att de föreslagna 

förändringarna inte kommer att genomföras 2016, men meddelar inte om eller när förändringarna 

kommer att ske. 

LSS-utjämningen ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). Här avgörs utjämningen av antalet personer inom kommunen som är brukare av 

insatser inom LSS. Preliminärt belopp för Hylte kommun 2017 att betala är 12,6 mkr.  

Den kommunala fastighetsavgiften infördes 2008 då den statliga fastighetsaviften avskaffades och 

innebär att den kommuninvånare som äger en fastighet ska betala en avgift baserad på taxeringsvärde. 

Fastighetsavgiften gäller även fritidshus.  

Avgiften index uppräknas varje år och följer inkomstbasbeloppets förändring jämfört med 2008. 

Inkomstbasbeloppet fastställs av regeringen för ett år taget. Det preliminära beloppet för Hylte 

kommun 2017 är 17,8 mkr. 

Regleringsbidrag/regleringsavgift innebär att den totala nivån för en kommuns samtliga 

utjämningsbidrag jämförs med statens anslagna medel för kommunal utjämning. Beroende på om de 

anslagna medlen är högre eller lägre än kommunens netto, genererar det ett bidrag eller en avgift för 

kommunen. Preliminärt belopp för Hylte kommun 2017 att erhålla är 0,1 mkr. 

Välfärdsmiljarder 

Regeringen har föreslagit ett extra statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och landsting för år 2017. 

Enligt det förslag som presenteras kommer statsbidraget att fortsätta även efter 2017. Regeringen har 

presenterat ett preliminärt kommunvist utfall för 2017. Till kommunerna fördelar regeringen 5,6 

miljarder utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. 2,1 miljarder fördelas utifrån 

kommunens befolkning. Denna fördelas inom ramen för det generella statsbidraget. Fördelningen 

utifrån flyktingvariablerna görs med hänsyn till antal asylsökande vid en given tidpunkt, samt 

kommunens sammanlagda flyktingmottagande 2012-2016. Ej myndiga personer ges dubbel vikt. Den 
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slutgiltiga fördelningen kommer att fastställas i december och de datauppgifter som kommer att 

användas kommer att vara så aktuella som möjligt. 

Resultaten för 2018-2021 är inte någon prognos. Detta kan snarare ses som vad det är som händer när 

bidraget övergår från att huvudsakligen fördelas via flyktingvariabler till att helt fördelas utifrån 

befolkning, år 2021, samt att kommunernas andel av bidraget minskar. Det är dock rimligt att utgå 

från att regeringen kommer att uppdatera dataunderlaget inför de slutgiltiga fördelningarna åren 2018 

och framåt, varför siffrorna som redovisas här endast ska ses som preliminära. För Hylte kommun 

innebär detta att bidraget 2017 prognostiseras till 25,7 mkr för att sedan minska årligen och i slutet av 

budgetperioden erhåller Hylte kommun inget bidrag enligt flyktingvariabler.   

Pensioner 

Det kommunala pensionssystemet har förändrats från en förmånsbaserad tjänstepension till en 

avgiftsbestämd tjänstepension med årliga avsättningar. Förändringen sker gradvis under flera år och 

medför en övergångstid med två parallella system. Ekonomin belastas under övergångstiden både med 

kostnader för pensionsutbetalningar enligt det gamla systemet och kostnader för nyintjänad pension 

avseende dagens anställda.  

Hylte kommun har i dagsläget inga finansiella tillgångar (pensionsmedel) som förvaltas för att i 

framtiden användas för utbetalning av pensioner. Däremot har kommunen försäkrat bort stora delar av 

åtagandet för förmånsbestämd ålderspension. Följden av försäkringen är vid bokslutet en lägre 

pensionsavsättning med 3,1 mkr. Försäkringslösningen innebär att kommunen, genom 

premiebetalningar, gör avbetalningar på pensionsförpliktelsen. 

Pensionerna baseras på senast prognos från Skandia med antagande kända till och med 2016-07-31. 

Den största posten är ansvarsförbindelsen på pensioner intjänade före 1998, den minskar något 2016-

2017 för att sedan öka igen. När det gäller pensionsutbetalningarna så ökar den under perioden precis 

som premien för den avgiftsbestämda delen. Löneskatten på pensionerna uppgår till 24,25 procent. 

 

Avskrivningar  

Avskrivningar på investeringar gjorda till och med 2015 sjunker med ungefär 2 mkr per år vilket 

innebär att det krävs nyinvestering för att inte minska tillgångarna. I och med att kommunen investerar 

för mer än vad som avskrivs ökar kostnaderna för avskrivningar årligen från 33,5 mkr 2016 till 41,9 

mkr 2019. Beräkningen utgår ifrån att samtliga investeringar blir genomförda. 

Räntekostnader på långfristiga lån 

I dagsläget är ränteläget väldigt lågt, till och med så lågt att kommunen erhåller pengar för två utav 

sina lån hos Kommuninvest. I beräkningarna antas att räntan vid ombindning av lån 2017 uppgår till 

1,5 procent, 2018 uppgår till 2,0 procent och 2019 uppgår till 2,5 procent. Den totala kostnaden för 

räntor 2019, om ingen amortering eller nyupplåning sker och med ovanstående antaganden, beräknas 

till 4,0 mkr jämfört med dagens nivå på 2,4 mkr. 

Bokslut 

2015

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Pensionsskuld inkl. ansvarsförbindelse 254,3 250,3 249,7 250,1 252,6

Total pensionskostnad 30,1 30,3 33,5 35,1 39,7

Pensioner, År/mkr
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Kompensation för pris- och löneökningar 

Varje nämnds ekonomiska ram höjs med hänsyn tagen till den beräknade löne- och 

kostnadsutvecklingen. Kommunen använder prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från SKL för 

att ta hänsyn till förväntade prisökningar i budgeten. Detta index består av två sammanvägda 

uppräkningstal, dels prognos för arbetskraftkostnadernas förändring och dels prognos för 

prisförändring för övrig förbrukning. Nämndernas nettokostnader vid senaste budgeten används som 

underlag för beräkning av kompensationens storlek. Eftersom lönekostnader är en stor del i kommunal 

verksamhet används indexet för föregående år vid kompensation till nämnderna. 

I samband med framtagandet av planeringsförutsättningar 2017-2019 beslutades att nämnderna 

kompenseras för en löne- och kostnadsutveckling motsvarande 2,6 procent, alltså 0,9 procentenheter 

lägra än SKL:s rekommendation.  

 

Internränta 

Kommunens interna ränta används vid beräkningar av nämndernas kapitalkostnader. I Hylte kommun 

används en internränta på 3,75 procent 2016 vilket är lägre än nivån 2015 på 4,0 procent. Någon 

sänkning är inte medräknad i planen. En sänkning av internräntan påverkar inte kommunens resultat, 

dock kan det påverka de verksamheter som är taxefinansierade så att en eventuell sänkning av taxan 

kan bli aktuell.  

Volymjusteringar  

Förändring av invånarantalet inom vissa åldersgrupper har en direkt påverkan på vissa utav 

kommunens verksamheter. I beräkningarna har sex olika grupper valts ut och det är: 

1-5 år som har rätt att nyttja kommunens förskolor, historiskt sett är det ca 80 procent av antalet barn i 

kommunen i den åldern som nyttjar kommunens förskolor. Prislappen utgår ifrån 

genomsnittskostnaden i kommunen för ett inskrivet barn. 

6-12 år som har rätt att nyttja kommunens fritidshem, historiskt sett är det ca 40 procent av antalet 

barn i kommunen i den åldern som nyttjar kommunens fritidshem. Prislappen utgår ifrån 

genomsnittskostnaden i kommunen för ett fritidsbarn. 

6-15 år som tillhör grundskolan, eftersom grundskolan är obligatorisk så förutsätts att 100 procent av 

antalet barn i åldern nyttjar kommunens skolor. Prislappen utgår ifrån standardkostnaden för ett barn i 

grundskolan. 

16-18 år som tillhör gymnasiet, majoriteten av denna grupp går på ett gymnasieprogram beräkningen 

utgår från 100 procent. Prislappen utgår ifrån standardkostnaden för ett barn i gymnasiet. 

65-79 år som kan bli aktuell för kommunens äldreomsorg. Prislappen utgår ifrån genomsnittlig 

kostnad i kommunen för äldreomsorg, kr/inv 65-79. 

2015 2016 2017 2018 2019

Personalkostnad 3,1 3,5 3,7 3,8 3,6

Övrig förbrukning 1,6 2,1 2,4 2,6 2,6

Prisindex kommunal verksamhet 2,6% 3,1% 3,3% 3,4% 3,3%

Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 2015-10-08
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80 + år som kan bli aktuell för kommunens äldreomsorg. Prislappen utgår ifrån genomsnittlig kostnad 

i kommunen för äldreomsorg, kr/inv 80 +. 

 

Kompensationen nämnderna erhåller på grund utav ökad befolkning inom åldersgruppen ska täcka 

ökade kostnader för lokaler, städ, kost och liknande. Under 2017 är det en ökning inom nästan alla 

grupper och under 2018-2019 minskar volymökningarna kraftigt, vilket kan kopplas till den 

befolkningsprognos som använts i beräkningarna. Volymökningen är som störst inom de 

ålderskategorier som påverkar Barn- och ungdomsnämndens verksamhet.  

Justering av kapitalkostnader  

När beslut fattas om en investering avsätts medel för tillkommande kapitalkostnader i budgeten. 

Medlen placeras tillfälligt hos kommunstyrelsens, för att därefter föras över till berörd nämnd när 

investeringen är genomförd och objektet tas i bruk. På liknande sätt minskas nämndernas ramar i takt 

med att kapitalkostnaderna minskar för äldre investeringar.  

Kapitalkostnader som tillkommer efter mindre anpassningar inom redan befintliga hyresobjekt justeras 

inte. Kapitalkostnadsförändringar på grund utav volymökning av lokaler ska inte finansieras utan den 

kompensationen erhålls via demografiska förändringar. 

Upprustning och nyrenoveringar av befintliga lokaler ska om möjligt mötas av avskrivningar av 

lokaler om det inte går bör nämnden kompenseras för den ökade kostnaden. Motsvarande gäller vid 

minskade kapitalkostnader för nämnden. 

Beräkningen baseras på prioriterade investeringar 2017-2019 inklusive ombudgeteringar 2016. 

Känslighetsanalys 

Kommunen påverkas av både interna och externa händelser. Nedan visas en sammanställning över 

några exempel på förändringar och hur de påverkar kommunens ekonomi. 

 10 nya invånare ökar kommunens skatteintäkter med 0,45 mkr. 

 En ränteökning med 1 procent ökar kommunens räntekostnader med 3,0 mkr.  

 1 procent ökade lönekostnader (inkl. PO) motsvarar 2,8 mkr. 

 1 procent prisökning motsvarar 2,1 mkr. 

 

Kompensation volymjusteringar 

Justering av ram, tkr

Ålder
Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

1-5 535 -692 122

6-12 57 172 -198

6-15 1 242 1 003 393

16-18 1 630 1 672 -297

65-79 529 243 226

80-w -203 37 1 108

Summa 3 790 2 435 1 354
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Finansiell analys 

Kommunen har beslutat om fem finansiella nyckeltal med tillhörande kvalitetsnivåer i sina riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen utgår från dessa nyckeltal och fokuserar på 

att klargöra om Hylte kommun uppvisar god ekonomisk hushållning eller inte. Syftet med 

kvalitetsnivåerna är en ändamålsenlig och effektiv hantering av offentliga medel. På så sätt säkerställs 

att det kommunala handlingsutrymmet inte urholkas.  En sammanställning av nyckeltalen presenteras i 

tabellen nedan och kommenteras mer utförligt i kommande avsnitt.  

 

Finansiella nyckeltal 2017-2019 Prognos 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Acceptabel 
kvalitetsnivå 

Årets resultat i relation till skatteintäkter 
och bidrag 1,9% 5,1% 5,6% 4,6% 1,9% 

Soliditet 
28,4% 31,7% 35,0% 37,6% 28,0% 

Nämndernas budgetavvikelse 
-2,6%  +/- 1%  +/- 1% +/- 1%  +/- 1% 

Självfinansieringsgrad av investeringar  
85,9% 82,6% 152,3% 262,2% 95,0% 

Långfristiga låneskulden i relation till 
anläggningstillgångarnas värde 58,4% 53,3% 52,3% 53,5% 60,0% 

 

 

 

Enligt SCB:s befolkningsprognos når kommunen 11 000 invånare 2019. Med en växande befolkning 

är utmaningarna stora. Kostandstrycket lär därför vara stort. För att inte urholka kommunens ekonomi, 

måste vikten om budgetföljsamhet betonas. Det är strategiskt viktigt då det skapar en stabil ekonomi. 

Därigenom ges bättre förutsättningar att genomföra framtida investeringar.  

 

Årets resultat 

  
Prognos 

2016 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
bidrag 

1,9% 5,1% 5,6% 4,6% 

Årets resultat (mkr) 11,6 32,4 35,9 30,2 

 

Hylte kommun budgeterar för relativt höga resultat under åren 2017-2019. Resultatets andel av 

skatteintäkter och bidrag överstiger kvalitetsnivån på 1,9 procent med god marginal för hela 

budgetperioden. Resultatet för 2017, 2018 och 2019 har budgeterats till 5,1 procent, 5,6 procent 

respektive 4,6 procent. Historiskt sett är resultatutvecklingen för perioden väldigt stark. Att 

kvalitetsnivån uppnås har en stärkande effekt på kommunens ekonomi. Det bidrar bland annat till en 

förbättrad likviditet och ett större utrymme att självfinansiera en normal investeringsvolym. 
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Soliditet  

  
Prognos 

2016 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Soliditet 28,4% 31,7% 35,0% 37,6% 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse -4,6% 0,4% 5,4% 8,9% 

 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av 

kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsatt är 

kommunen. Förändringen i detta nyckeltal är beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra 

skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet. Kommunfullmäktige har i riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning angett att soliditeten, exklusive ansvarsförbindelse, inte får understiga 28 

procent.   

Soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen, beräknas under 2017 uppgå till 31,7 procent, vilket är en 

ökning sedan bokslut 2015 med 3,1 procentenheter. Soliditeten beräknas öka under hela 

budgetperioden. En sådan utveckling innebär att skuldsättningsgraden minskar och den finansiella 

styrkan ökar. En förutsättning för detta är att det egna kapitalet utvecklas i en positiv och kraftigare 

riktning än tillgångarna.  

När det gäller ansvarsförbindelsen så tillämpar kommunen den lagstadgade blandmodellen för 

redovisning av pensionsåtaganden. Det innebär att pensioner intjänade fram till 1998 inte ingår i 

redovisningen, varken som skuld eller värdeförändring. Endast utbetalningar redovisas, och då som 

kostnader i resultaträkningen. Ansvarsförbindelsen är betydande i relation med de totala skulderna i 

balansräkningen, men ska också utbetalas under en lång tid. Den är likväl ett reellt åtagande. Om 

soliditeten ska bli rättvisande krävs att ansvarsförbindelsen läggs in som en avsättning i 

balansräkningen. Beaktas ansvarsförbindelsen sjunker soliditeten till 0,4 procent i budget 2017.  

2019 prognostiserar kommunens pensionsförvaltare en ansvarsförbindelse på ungefär 221,2 mkr. Om 

kommunen fram till samma period redovisar resultat i nivå med två procent av skatteintäkter och 

utjämning kommer det egna kapitalet motsvara ansvarsförbindelsen. Det skulle i sin tur innebära en 

positiv soliditet. 

Självfinansieringsgrad av investeringar 

  
Prognos 

2016 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Självfinansieringsgrad av investeringar 85,9% 82,6% 152,3% 262,2% 

Investeringsvolym, mkr 54,1 83,8 48,1 26,2 

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets 

resultat före avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga 

investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna 

till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.  

Kommunfullmäktige har beslutat att självfinansieringsgraden av investeringar ska uppgå till minst 95 

procent. Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 82,6 procent under 2017, för att sedan öka 

kraftigt 2018-2019. Det beror framförallt på en relativt låg planerad investeringsvolym i kombination 

med ett högt budgeterat resultat.   
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Långfristig låneskuld i relation till anläggningstillgångar 

  
Prognos 

2016 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Långfristig låneskuld i relation till 
anläggningstillgångar 

58,4% 53,3% 52,3% 53,5% 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att den långfristiga låneskulden i förhållande till 

anläggningstillgångarnas värde inte får överstiga 60 procent, vilket beräknas uppnås under hela 

budgetperioden. Under 2017 uppgår värdet till 53,3 procent. Förhållandet mellan låneskulden och 

anläggningstillgångarnas värde är beroende av investeringstakt, nyupplåning och andra 

skuldförändringar.  

Likviditet 

Ett vanligt mått på likviditet är kassalikviditet som mäter den kortsiktiga betalningsberedskapen. 

Kommunens kassalikviditet har förbättrats jämfört med 2014 med 2,7 procentenheter och uppgår vid 

bokslutet 2015 till 101,1 procent. Förbättringen är en effekt av lägre investeringsvolymer. När 

likviditeten bedöms ska det betonas att kommunen har en outnyttjad checkräkningskredit på 50,0 mkr. 

Lyfts den in som en tillgång höjer den kassalikviditeten med 29,6 procentenheter. Vidare ska även 

semesterlöneskulden beaktas. Ur en likviditetssynpunkt utgör denna skuld ingen risk då den inte 

kommer omsättas under året. Utesluts denna skuld ökar kassalikviditeten med 17,2 procentenheter. 

Med en kassalikviditet på över 100 procent får kommunens finansiella beredskap på kort sikt bedömas 

som god. 

Kommunens borgensåtagande 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån för Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och andra externa 

verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån den 31 december 2015 uppgår till 114,3 

mkr där Hyltebostäder står för 111,3 mkr. Någon större risk i borgensåtagandena föreligger inte. 

Nämnas bör att Hyltebostäder, trots expansiva investeringsvolymer, inte tvingats till nyupplåning.  

Hylte kommun har även tecknat en solidarisk borgen för Kommuninvests skulder. Kommunens andel 

av dessa skulder uppgick på balansdagen till 0,13 procent. Inte heller här föreligger någon risk. 

Balanskravet och resultatutjämningsreserv 

Enligt balanskravet, infört i kommunallagen 2000, måste en kommun ha en ekonomi i balans och 

redovisa högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster exkluderats. Hylte kommun uppfyller 

balanskravet och har heller inget negativt resultat från tidigare år som behöver regleras. Om resultatet 

ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska återställas med motsvarande 

överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Det finns dock ett 

undantag från huvudprincipen. Kommunfullmäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl besluta 

om att inte återställa hela eller delar av ett underskott. Kommunfullmäktige kan även anta en 

underbalanserad budget med hänvisning till synnerliga skäl. Det är viktigt att understryka att de 

synnerliga skälen måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning. 

Från och med 2013 finns möjligheter att bygga upp reserver inom ramen för det egna kapitalet. 

Resultatutjämningsreserver (RUR) gör det möjligt att sätta av en del av överskottet i goda tider för att 

täcka negativa resultat vid en lågkonjunktur. Med nuvarande riktlinjer kan den del av resultatet som 

efter balanskravsjusteringar överstiger två procent av skatteintäkter och utjämning reserveras. För 
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2015 motsvarar detta 9,5 mkr vilket reserverades i samband med bokslutet. Hylte kommun beräknas 

också, tack vare det budgeterade resultatet, kunna reservera 72 mkr i resultatutjämningsreserven fram 

till 2019. 

Budgeterad balanskravsutredning 

  
Prognos 

2016* 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Årets resultat 11 610 32 411 35 863 30 204 

Reducering realisationsvinster - - - - 

Orealiserade förluster i värdepapper - - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 11 610 32 411 35 863 30 204 

Reservering till RUR 0 19 784 22 947 17 089 

Disponering av RUR 

  

    

Årets balanskravsresultat 11 610 12 627 12 915 13 115 

   

    

Budgeterad reservering till eller disponering från RUR 

  

    

 
2016 2017 2018 2019 

Ingående värde 12 000 12 000 31 784 54 732 

Reservering till RUR 

 

19 784 22 947 17 089 

Disponering av RUR 

  

    

Utgående värde 12 000 31 784 54 732 71 821 

Ingående värde: I bokslut 2015 reserverades 9,5 mkr. Sedan tidigare har det reserverats 2,5 mkr. 

  Reservering ske på det belopp som överstiger 2 % av årets resultat i relation till skatter och statsbidrag 

 Prognostiserat resultat för 2016 understiger 2% därför reserveras inget till RUR 

    

Avslutande kommentar  

Budgeten för Hylte kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk 

hushållning. Kommunen beräknas under perioden 2017-2019 uppfylla kvalitetsnivåerna för samtliga 

finansiella nyckeltal, vilket stärker kommunens finansiella styrka och beredskap för framtiden. 

Det budgeterade resultatet för perioden 2017-2019 är historiskt starkt och överstiger accepterad nivå, 

1,9 procent med god marginal. Detta innebär i sin tur att kommunen under de tre åren också beräknas 

uppfylla balanskravet. Hylte kommun beräknas också, tack vare det budgeterade resultatet, kunna 

reservera 76 mkr i resultatutjämningsreserven fram till 2019. Kommunen klarar även av att 

självfinansiera hela periodens investeringsvolym och soliditeten är stark.   
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Nämndernas budget och uppdrag 

I detta avsnitt redovisas nämnderna beslut om ekonomisk tilldelning med kommentarer till de anslag 

som beviljats utöver ram. En presentation av nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen samt 

eventuella uppdrag kopplat mot kommunfullmäktiges nyckeltal och mål redovisas också.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens 

verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. 

Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta 

en del beslut på egen hand. 

Kommunstyrelsen - ekonomisk tilldelning, tkr 

  

  
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Basbudget 36 415 36 415 37 494 38 596 

   varav kommunfullmäktige 488 488 488 488 

PKV 
 

929 952 977 

Kapitalkostnadsjustering 
 

150 150 150 

KS beslut förutsättningar REP februari   37 494 38 596 39 723 

  
      

Ekonomisk tilldelning utöver ram  
 

      

   Enhet med inriktning digitalisering (U) 
 

1 600 1 600 1 600 

   Samordnad inköpsorganisation (U) 
 

800 800 800 

   Fiberanslutningar kommunala verksamheter 
 

230 230 230 

   ÖP arbete 
 

300     

   Korrigering KF ram 
 

100 100 100 

   Finansiering kontatkcenter 
 

1 362 1 362 1 362 

KF beslut REP juni   41 886 42 688 43 815 

  
      

   Ökade kostnader för arvoden 
 

150 150 150 

KF beslut justering REP november   42 036 42 838 43 965 

 

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

Enhet med inriktning digitalisering  

För att säkerställa vidareutveckling av e-förvaltningsfrågor och digitalisering efter att e-

förvaltningsprojektet avslutats har kommunstyrelsen tilldelats 1 600 tkr årligen för att skapa en ny 

enhet med inriktning digitalisering. Kopplat till dessa medel har även kommunstyrelsen fått i uppdrag 

att ta fram en uppdragsbeskrivning inför uppstarten av en sådan enhet 2017. 

Samordnad inköpsorganisation 

Medel tilldelas för att samordna och förstärka kompetensen inom inköp och upphandling. Kopplat till 

dessa medel har kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning inför en uppstart 

av en samlad organisation för kommunens inköp och upphandling. 
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Fiberanslutning kommunala verksamheter 

Som en del i kommunens arbete att erbjuda fiber till kommunens invånare tilldelas kommunstyrelsen 

medel för att fiberansluta alla kommunala verksamheter. Till detta finns även ett uppdrag att väva in 

det framtida investeringsbehovet i kommande investeringsbudget.   

 

 

 

 

 

  

Nämndspecifika uppdrag 2016 2017 2018 2019

Inventera vilka personuppgifter som behandlas inom kommunen, hur 

dessa hanteras och vilka rutiner som finns.
nov

Ta fram en plan för hur kompetensutveckling ska kunna ges til l  tex 

systemförvaltare och arkivredogörare.
nov

Ta fram en strategi för hur kommunen ska arbeta aktivt med empolyer 

branding.
nov

Genomlysa kommunens kostnader för facklig tid. nov

Ta fram en uppdragsbeskrivning inför en uppstart av en ny enhet 2017 

med inriktning för ökad digitalisering.
nov

Ta fram en uppdragsbeskrivning inför en uppstart av en samlad 

organisation för kommunens inköp och upphandling.
nov

Utreda framtidens lokalutnyttjande av centrumhuset och kommunhuset. nov

Väva in det framtida investeringsbehovet för anslutning av kommunens 

verksamhetsfastigheter til l  fiber i  arbetet med investeringsbudgeten.
nov

Ta fram en plan för att genomföra webbsändning av kommunfullmäktige 

samt införa ett voteringssystem för kommunfullmäktige.
nov

Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra 

medel som til ldelas nämnden.
nov

Uppdrag inom målstyrning 2016 2017 2018 2019

Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola. x

Högre och jämställda lärarlöner. x

Förutsättningar för persontrafik med tåg Hyltebruk - Halmstad ska 

utredas.
x

Skapandet av en til lväxtenhet ska utredas. x

Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas. x

Kommunen ska verka för byggandet av fiber i  hela Hylte kommun. x

Uppvärmning av kommunens fastigheter ska göras fossilfria. x

Byggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstatium ska påbörjas. x

"Rätt ti l l  heltid" för kommunens anställda ska införas. x

Hyltebostäders organisationsform ska utredas. x

En ny översiktplan ska arbetas fram under perioden. x
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Valnämnden 

Eftersom det är val under budgetperioden avsätts medel för detta ändamål. 

 

  

Räddningsnämnden 

Räddningsnämndens främsta uppgift är att säkra ett förebyggande brandskydd och vid olyckor minska 

konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Räddningsnämnden leder arbetet som utförs av 

tjänstemännen på räddningstjänsten. 

 

 

 

  

Basbudget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Ekonomisk tilldelning 

   PKV

KS beslut förutsättningar REP februari 0 0 0

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

   Val organisation 50 250 250

KF beslut REP juni 50 250 250

KF beslut justering av REP november 50 250 250

Valnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr

Basbudget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Ekonomisk tilldelning 11 125 11 125 11 271 11 424

   PKV 284 291 298

   Kapitalkostnadsjustering -138 -138 -138

KS beslut förutsättningar REP februari 11 271 11 424 11 584

KF beslut REP juni 11 271 11 424 11 584

KF beslut justering av REP november 11 271 11 424 11 584

Räddningsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden är en hopslagning av det som vanligtvis brukar vara miljö-, teknisk, trafik, 

plan- och byggnämnd. Syftet med detta har varit att politikerna och tjänstemännen ska få en 

helhetsbild över verksamheten då de tekniska verksamheterna till stor del är beroende av de 

regleringar och tillstånd som ges och bedrivs av plan-, bygg- och miljöverksamheterna. 

 

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

Ökade kapitalkostnader gata 

I investeringsbudgeten för 2017-2019 finns investeringar som Samhällsbyggnadsnämnden inte 

kompenserats kapitalkostnader för.  För att budgeten ska hållas i balans uppjusteras nämndens ram.  

Sommarvikarie inom park och gata 

Under sommaren är belastningen som störst på avdelningen gata och park, samtidigt som personalen 

går på semester. För att upprätthålla kvaliteten på arbetet tilldelas nämnden resurser för att kunna 

anställa sommarvikarie.  

Allmän satsning 

Nämnden tilldelas resurser för allmänna satsningar och upprustning av kommunens samhällen.   

 

Bidrag enskilda vägar 

Även vissa av kommunens verksamheter använder enskilda vägar. Därför utökas bidraget till 

vägföreningar.  

Basbudget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Ekonomisk tilldelning 18 127 18 127 18 589 19 217

   PKV 462 474 486

   Kapitalkostnadsjustering 154 308

KS beslut förutsättningar REP februari 18 589 19 217 20 011

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

   Ökade kapitalkostnader gata 69 69 69

   Sommarvikarie inom gata/park 95 95 95

   Allmän satsning 1 000 1 000

   Bidrag enskilda vägar 50 50 50

   Finansiering kontaktcenter -404 -404 -404

KF beslut REP juni 19 399 20 027 19 821

   Ökade kapitalkostnader exploatering av industrimark 215 215 215

   Skötselavtal med Torups samhällsförening 20 20 20

   Utökad färdtjänst 400 400 400

   Drift laddningsstolpe centrumparkeringen 50 50 50

KF beslut justering av REP november 20 084 20 712 20 506

Samhällsbyggnadsnämnden- ekonomisk tilldelning, tkr
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Tillsynsnämnden 

Tillsynsnämnden bedriver tillsynsverksamhet över Hylte kommuns övriga verksamheter inom bygg-, 

miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden prövar även tillstånd som krävs inom dessa verksamheter. 

Syftet är att en fristående nämnd ska granska kommunens verksamheter inom dessa områden för att 

förhindra att de enskilda nämnderna bedriver tillsyn eller ger tillstånd åt sina egna verksamheter. 

 

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

Utbildningar, studiebesök och sammanträden 

Nämnden tilldelas resurser för att kunna genomföra alla planerade sammanträden.  

 

 

 

Nämndspecifika uppdrag 2016 2017 2018 2019

Ta fram en kostnadsberäkning av infrastruktursatsningar som behöver 

göras i samband med framtida planer för Kanalstaden i Hyltebruk och 

Marknadsplatsen i Torup.

nov

Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra 

medel som tilldelas nämnden.
nov

Uppdrag inom målstyrning 2016 2017 2018 2019

Kommunala handikapprådets frågar ska prioriteras. x

Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras. x

Övergång til l  elbilar i  kommunens fordonspark ska inledas. x

Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen. x

Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta. x

Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i  frågor som rör 

klimat och miljö.
x

Basbudget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Ekonomisk tilldelning 100 100 103 106

   PKV 3 3 3

KS beslut förutsättningar REP februari 103 106 109

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

   Utbildningar, Studiebesök och sammanträden 30 30 30

KF beslut REP juni 133 136 139

KF beslut justering av REP november 133 136 139

Tillsynsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr
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Arbets- och näringslivsnämnden 

Nämnden har som verksamhetsinriktning att utifrån en helhetssyn ansvara för strukturella, generella 

och individuella insatser för vuxna från och med 18 år. Bland nämndens ansvarsområden finns 

försörjningsstöd, vuxenverksamhet inom individ- och familjeomsorgen och åtgärder enligt lagen om 

vård av missbrukare. Andra ansvarsområden för arbets- och näringslivsnämnden är fritid och 

folkhälsa, där Örnahallen hälsocenter och stödet till kommunens föreningsliv är centrala delar, samt 

biblioteks- och kulturverksamheten. 

 

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

Ökade driftskostnader konstgräsplan 

Investering i nytt konstgräs på Örnvallen 2016 innebär ökade driftskostnader. Nämndens ram 

uppjusteras med motsvarande belopp. 

Aktiviteter till pensionärer 

Efter översyn och utdelning av olika bidrag inom nämnden så finns ett behov av bidrag direkt riktade 

för aktiviteter för pensionärer.  

Externa placeringar 

Nämnden uppvisar underskott till följd av ökade kostnader för externa placeringar. Bakgrunden till 

underskottet är ökad befolkning, invandring med medföljande hedersrelaterat våld samt ökad 

medvetenhet om rätten till hjälp. 

Basbudget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Ekonomisk tilldelning 45 914 45 914 47 085 48 286

   PKV 1 171 1 201 1 231

KS beslut förutsättningar REP februari 47 085 48 286 49 517

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

   Ökade driftskostnader konstgräsplanen 200 200 200

   Aktiviteter till pensionärer 50 50 50

   Externa placeringar 1 000 1 000 1 000

   Kvalitetsutvecklare inom IFO, samverkan andra nämnder 600

   Driftskostnader Mer Öppet 100 100 100

   Art Inside out 125

   Socialsekreterare 500 500 500

   Inrätta en kulturtjänst samt galleri (U) 600 600 600

   Investeringsbidrag hembygdsgårdar 17 17 17

   Finansiering kontaktcenter -269 -269 -269

   Fritidsgårdar 180 180 180

   Ung i Hylte 800 800 800

KF beslut REP juni 50 988 51 464 52 695

   Handikapp- och sociala stödföreningar 30 30 30

   Extra lönesatsning 2016 500 500 500

   Bidrag grannsamverkanskonferens 25

KF beslut justering av REP november 51 543 51 994 53 225

Arbets- och näringslivsnämnden- ekonomisk tilldelning, tkr
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Kvalitetsutvecklare inom IFO 

Samverkan med andra nämnder. Nämnden tilldelas resurser för att anställa en kvalitetsutvecklare då 

det finns behov av att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. I uppdraget som kvalitetstutvecklaren 

ligger bland annat att införa ett kvalitetsledningssystem, ta fram styrdokument och utveckla rutiner. 

Driftskostnader Mer öppet 

Kapitalkostnader för investeringar gjorda på biblioteken som inte fanns med i budgeten.  

Art Inside Out 

Art Inside Out 2017 är Hylte kommun ett av två halländska kulturresidens. Nämnden tilldelas resurser 

för medfinansiering av projektet. 

Socialsekreterare 

Den psykiska ohälsan ökar, mer komplexa ärenden inom ekonomiskt bistånd och ökade 

myndighetskrav ställer stora krav på socialtjänstens verksamhet. Nämnden tilldelas resurser för att 

kunna utöka personalstyrkan.  

Inrätta kulturtjänst samt ett konstgalleri 

Nämnden tilldelas resurser för att anställa en kulturutvecklare samt inrätta ett konstgalleri. Kopplat till 

dessa resurser har även nämnden fått i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för detta ändamål. 

Investeringsbidrag till hembygdsgårdar 

Utökat bidrag utgår till föreningar som avser att göra investeringar på egna anläggningar. Bidragets 

storlek grundas på det man i ansökan presenterar och vill genomföra nästkommande år. 

Extra lönesatsning 

Hylte kommun har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren samtidigt lever vi i en tuff 

konkurrenssituation om vår duktiga befintliga personal. Arbetet med att vara en mycket god 

arbetsgivare är alltså avgörande för kommunens framtid. Under det gångna året har en lönestrategisk 

plan tagits fram. Med den som grund gör vi en kraftfull satsning för att möta löneskillnader hos oss 

gentemot relevanta grannkommuner. 

 

 

 

  

Nämndspecifika uppdrag 2016 2017 2018 2019

Ta fram en uppdragsbeskrivning för en kulturutvecklare samt ett 

konstgalleri.
nov

Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra 

medel som tilldelas nämnden.
nov

Återredovisa resultatet av folkhälsosatsningen. nov

Återredovisa resultatet av införandet av eböcker. nov

Uppdrag inom målstyrning 2016 2017 2018 2019

Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas. x

Hylte kommun ska delta i regionalt innovationsarbete. x

Mötesplatser för olika kulturer ska skapas. x

Föreningslivets villkor ska förbättras. x
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Överförmyndaren 

Överförmyndarverksamheten bedrivs sedan 2012 med hjälp av Överförmyndare i samverkan - 

Halmstad, Hylte och Laholm, med ett gemensamt överförmyndarkansli i Halmstad. Från och med 

2015 samverkar kommunerna även genom en gemensam överförmyndarnämnd. 

 

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

Ramutökning 

Resurser för utbildning av politiker i nämnden.  

 

 

 

Revisionen 

Revisionen - ekonomisk tilldelning, tkr 

  

  
Basbudget 

2016 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Ekonomisk tilldelning  801 905 904 927 

KS beslut förutsättningar REP februari   905 904 927 

  
      

  
      

KF beslut REP juni   905 904 927 

  
      

  
      

KF beslut justering av REP november   905 904 927 

 

  

Basbudget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Ekonomisk tilldelning 801 801 821 842

   PKV 20 21 21

KS beslut förutsättningar REP februari 821 842 863

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

   Ramutökning 20 20 20

KF beslut REP juni 841 862 883

KF beslut justering av REP november 841 862 883

Överförmyndaren - ekonomisk tilldelning, tkr
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Barn- och ungdomsnämnden 

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skola och barnomsorg. Ansvaret 

omfattar förskoleverksamhet, grundskola, kulturskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola och 

vuxenutbildning. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar även över individ- och familjeomsorg (IFO) 

för barn och unga till och med 20 år. Nämndens uppgifter omfattar också kommunens ansvar för 

familjerådgivning och samtliga verksamheter inom Familjecentralen. 

 

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

Digitalisering skolan 

Satsning på fortbildning och IT-pedagoger. Nämnden har även fått i uppdrag att ta fram en detaljerad 

plan av beslutad investeringsbudget kring digitalisering inom skolan. 

Organisationsöversyn 

Under 2015 genomfördes en omfattande organisationsöversyn. Med anledning av den behövs utökad 

ledningsorganisation samt översyn och stärkt ledningsstruktur inom IFO.  

Kvalitetsutveckling för högre resultat 

En satsning för att förbättra resultaten i skolan. Gemensam fortbildning och kvalitetsutveckling med 

hjälp av en gemensam modell.  

Basbudget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Ekonomisk tilldelning 262 907 262 907 273 835 284 243

   Volymförändringar 3 464 2 155 20

   PKV 6 704 6 875 7 050

   Kapitalkostnadsjustering 760 1 378 1 211

KS beslut förutsättningar REP februari 273 835 284 243 292 524

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

   Digitalisering skolan investering-drift 1 500 1 500 1 500

   Organisationsöversyn 1 000 1 000 1 000

   Kvalitetsutveckling för högre resultat 200 200

   Förstärkning av elevhälsan 500 500 500

   Städning på grund av miljökrav 600 600 600

   Förskoleutökning 8 100 8 100 8 100

   Avveckling gymnasieskolan (U) -2 500 -5 000 -5 000

   Finansiering kontaktcenter -509 -509 -509

   Fritidsgårdar -180 -180 -180

   Toleransprojektet 650 650 650

   En månad avgiftsfri (juli) förskola 500 500 500

KF beslut REP juni 283 696 291 604 299 685

   Extra lönesatsning 2016 4 200 4 200 4 200

KF beslut justering av REP november 287 896 295 804 303 885

Barn- och ungdomsnämnden- ekonomisk tilldelning, tkr
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Förstärkning av elevhälsan 

Förstärkning av centrala barn- och elevhälsan för förebyggande arbete.  

Toleransprojektet  

Ett värdegrundsprojekt inom grundskolans år 5 och 8 för att arbeta med frågor om olikhet och 

identitet. Tanken är att stärka ungdomars motstånd mot destruktiva beteendemönster. Visionen med 

arbetet är att häva den sociala oron och på sikt stävja förekomsten av intolerans, motverka våld, 

trakasserier och mobbning. 

En månad avgiftsfri (juli) förskola 

BUN tilldelas resurser för att under 2017 kunna införa en månad avgiftsfri förskola.  

Extra lönesatsning 

Hylte kommun har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren samtidigt lever vi i en tuff 

konkurrenssituation om vår duktiga befintliga personal. Arbetet med att vara en mycket god 

arbetsgivare är alltså avgörande för kommunens framtid. Under det gångna året har en lönestrategisk 

plan tagits fram. Med den som grund gör vi en kraftfull satsning för att möta löneskillnader hos oss 

gentemot relevanta grannkommuner. 

 

 

 

 

 

  

Nämndspecifika uppdrag 2016 2017 2018 2019

Utreda om kommunfullmäktiges tidigare beslut om ekonomiska effekt vid 

nedläggning av kommunen gymnasieskolor.
nov

Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra 

medel som til ldelas nämnden.
nov

Redovisa konsekvenserna av den halverade avgiften inom kulturskolan 

2016.
nov

Ta fram en detaljerad plan av beslutad investeringsbudget kring 

digitalisering inom skolan.
nov

Uppdrag inom målstyrning 2016 2017 2018 2019

Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska. x

Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas. x

Lärarna ska ges mer tid för pedagogik. x

Arbetet för en giftfri förskola ska inledas. x
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Basbudget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Ekonomisk tilldelning 165 609 165 609 169 784 173 200

   Volymförändringar 326 280 1 335

   PKV 4 223 4 331 4 441

   Kapitalkostnadsjustering -374 -1 195 -1 303

KS beslut förutsättningar REP februari 169 784 173 200 177 673

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

   Köp av externa platser 2 100 2 100 2 100

   Ökat behov av korttidsvistele/tillsyn enl LSS 800 800 800

   Omsorgshandläggare myndighetsutövning SoL/LSS 500 500 500

   Daglig verksamhet, förstärkning personal 630 630 630

   Administrativ tjänst (2016) 600 600 600

   Finansiering kontaktcenter -180 -180 -180

KF beslut REP juni 174 234 177 650 182 123

   Extra lönesatsning 2016 130 130 130

KF beslut justering av REP november 174 364 177 780 182 253

Omsorgsnämnden- ekonomisk tilldelning, tkr

Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp 

genom omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal hälso- och 

sjukvård. Omsorgsnämnden avsvarar också för omsorg om människor med funktionshinder i behov av 

stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

 

 

Ekonomisk tilldelning utöver ram 

Köp av externa platser 

Utökad ram för fortsatt köp av externa platser. Omsorgstagare med mycket stora och komplexa 

omsorgsbehov vars behov inte kan tillgodoses inom den egna verksamheten. Bedömningen är att 

behovet av externt köpta platser kommer att kvarstå under flera år. 

Ökat behov av korttidsvistelse/tillsyn enligt LSS 

Utökad ram för förstärkning av personal på korttidsboendet för att säkerställa barn/ungdomars behov 

av trygghet, stöd och omsorg.   

Omsorghandläggare myndighetsutövning SoL/LSS 

Utökad ram för förstärkning av personal.  

Ökat behov av daglig verksamhet enligt LSS 

Utökad ram för förstärkning av personal. 

Extra lönesatsning 

Hylte kommun har ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren samtidigt lever vi i en tuff 

konkurrenssituation om vår duktiga befintliga personal. Arbetet med att vara en mycket god 

arbetsgivare är alltså avgörande för kommunens framtid. Under det gångna året har en lönestrategisk 
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plan tagits fram. Med den som grund gör vi en kraftfull satsning för att möta löneskillnader hos oss 

gentemot relevanta grannkommuner. 

 

 

 

 

  

Nämndspecifika uppdrag 2016 2017 2018 2019

Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra 

medel som tilldelas nämnden.
nov

Uppdrag inom målstyrning 2016 2017 2018 2019

En särskild arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situation kan 

förbättras.
x
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Räkenskaper 

 

Investeringsbudget 2017-2019, tkr 

Investeringsbudgeten visar alla kommunens planerade investeringar för perioden, sorterade efter 

skattefinansierat respektive taxefinansierat för kommande period. För perioden 2017-2019 planeras 

investeringar motsvarande 158,2 mkr. 

    REP 2017-2019 

Tkr 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Summa 

2017-2019 

Lokal- och fastighetsinvesteringar 42 282 52 300 29 000 13 000 94 300 

Låg/mellanstadium Örnaskolan 10 700 32 300     46 100 

Energieffektiviseringar inkl. system 500 500 500 500 1 500 

Tillgänglighetsanpassning 500 500 500 500 1 500 

Kommunhus tillgänglighetsanpassning 2 479       0 

Lag om skydd mot olyckor 500 500 500 500 1 500 

Ombyggnad fastigheter (ram) 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 

Renovering Unnaryds skola 4 000 8 500     8 500 

Hiss Torups skola 3 107       0 

Projektering förskola Hyltebruk 9 514       0 

Kinnareds förskola/skola   4 000 11 000   15 000 

Kinnareds skola - pelletspanna     3 000   3 000 

Ny panncentral Rydö skola   2 500     2 500 

Höstro jordvärme 2 000       0 

Upprustning idrottsplatser 500 500 500 500 1 500 

Örnvallen konstgräs, löparbanor 2 482       0 

Renovering Örnahallen     10 000 8 000 18 000 

Anpassning o anl.kost BUN 3 000         

Ombyggnation tandläkaren Unnaryd 0         

Ombyggnation "En väg in" 0         

            

Gata, park, skog och exploatering 5 441 13 214 4 350 3 400 20 964 

Torups centrum etapp 2 1 700 4 000     4 000 

Reinvestering maskiner och utrustning 100 100 100 100 300 

Belysning Gång- och cykelvägar   250 250   500 

Gångväg runt sjön Torup 618   500   500 

Gång- och cykelvägar 500 500 500 500 1 500 

Iordningställande av vägar/belysning 500       0 

Detaljplan marknadsplatsen Torup 250 200     200 

Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk 250 200     200 

Sanering trafikmiljö 250       0 

Reinvesteringar asfaltsbeläggning 500 2 000 2 000 2 000 6 000 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder   250     250 
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REP 

2017-2019 
   

Tkr 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Summa 

2017-2019 

Fortsättning…      

      

Exploatering av industrimark - etapp 1 Nyebro   4 600       

Övrigt 773 1 114 1 000 800 2 914 

            

Övriga investeringar  12 305 12 270 8 740 3 740 24 750 

E-förvaltning genomförande 3 000 3 780     3 780 

Digital kompetens 2 000 2 500 3 000   5 500 

IT-investeringar 3 435 3 450 3 000 2 000 8 450 

Raminvesteringar 3 570 1 540 1 540 1 540 4 620 

Utbyte andningsskydd     1 000   1 000 

Insatsledarbil   800     800 

Övrigt 300 200 200 200 600 

            

Vatten- och avlopp 4 700 6 000 6 000 6 000 18 000 

Sanering ledningsnät 1 000       0 

VA verksamhet enl. nämndsprioritering 3 000 6 000 6 000 6 000 18 000 

Infiltrationsbädd Skärshults camping 700         

            

Renhållning och avfallshantering 50 50 50 50 150 

Insamlingskärl 50 50 50 50 150 

4 750 6 050 6 050 6 050 18 150 

            

Totalt 64 778 83 834 48 140 26 190 158 164 
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Resultatbudget 2017-2019, tkr 

 

  

Invånarantal 1/11 året före 10 625 10 800 10 750 10 850 10 800 10 875

Prognos 2016

KF Beslut 

2017

Justerad 

REP Förändring

KF beslut 

2018

Justerad 

REP Förändring

KF beslut 

2019

Justerad 

REP Förändring

Verksamhetens nettokostnad 530 259 562 063 559 950 -2 113 575 520 571 298 -4 222 581 115 584 827 3 712

Åtgärdspaket 32 700

Övriga finansiella poster -4 796

Avskrivningar 34 800 36 804 36 804 37 465 37 465 38 470 38 470

Minskad avskrivning pg utrangering -166 -166 -166 -166 -166 -166

Verksamhetens nettokostnad 592 963 598 701 596 588 -2 113 612 819 608 597 -4 222 619 419 623 131 3 712

Skatteintäkter -399 371 -427 212 -412 803 14 409 -452 167 -435 771 16 396 -471 300 -459 026 12 274

Kommunlaekonmisk utjämning -205 406 -202 278 -218 529 -16 251 -197 757 -209 989 -12 232 -189 145 -196 709 -7 564

Finansiella intäkter -2 237 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Finansiella kostnader 2 441 2 642 2 642 3 300 3 300 4 400 4 400

Utrangeringsbehov 1 714 1 714

Reultat före extraordinära poster -11 610 -28 433 -32 388 -3 955 -35 805 -35 863 -58 -38 626 -30 204 8 422

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat -11 610 -28 433 -32 388 -3 955 -35 805 -35 863 -58 -38 626 -30 204 8 422

Årets resultat i relation till skatteintäkter 1,9% 4,5% 5,1% 0,6% 5,5% 5,6% 0,0% 5,8% 4,6% -1,2%

Specificering av vissa poster

Skatteintäkter -399 371 -427 212 -412 803 -11 137 -452 167 -435 771 -16 396 -471 300 -459 026 -12 274

Skatteintäkter -401 965 -427 212 -416 075 -11 137 -452 167 -435 771 -16 396 -471 300 -459 026 -12 274

Preliminär slutavräkning 2 195 0 3 272 0 0 0 0 0

Definitiv slutavräkning 399 0 0 0 0 0 0 0

Kommunalekonomisk utjämning -205 406 -202 278 -218 529 16 251 -197 757 -209 989 12 232 -189 145 -196 709 7 564

Inkomstutjämning -134 145 -135 288 -152 323 17 035 -133 161 -145 520 12 359 -132 592 -140 668 8 076

Kostnadsutjämning -26 872 -38 154 -35 208 -2 946 -38 603 -35 371 -3 232 -38 783 -35 453 -3 330

Regleringsbidrag/avgift 359 2 637 -96 2 733 5 338 1 746 3 592 8 287 2 885 5 402

Fastighetsavgift -17 760 -17 760 -17 760 0 -17 760 -17 760 0 -17 760 -17 760 0

LSS-utjämning 16 193 12 044 12 550 -506 12 186 12 608 -422 12 243 12 637 -394

Välfärdsmiljarder -43 181 -25 757 -25 692 -65 -25 757 -25 692 -65 -20 540 -18 350 -2 190

Finansiella kostnader 2 441 2 642 2 642 0 3 300 3 300 0 4 400 4 400 0

Ränta långfristiga lån 2 441 2 420 2420 0 2 979 2 979 0 3 995 3 995 0

Ränta kortsiktiga lån 0 0 0 0 0 0 0 0

Ränta pensioner 0 222 222 0 321 321 0 405 405 0

Finansiella intäkter 2 237 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0

Borgensavgift Hyltebostäder 1 437 1 200 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 1 200 0

Utdelning Kommuninvest 800 800 800 0 800 800 0 800 800 0

REP 2017 REP 2018 REP 2019
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Driftsbudget 2017-2019, tkr 

 

 

 

  

Prognos 2016 KF beslut 2017

Budget Budget Budget

Kommunstyrelsen inkl KF 37 962 41 886 42 036 42 838 43 965

Valnämnd 0 50 50 250 250

Räddningsnämnden 11 256 11 271 11 271 11 424 11 584

Samhällsbyggnadsnämnden 17 986 19 399 20 084 20 712 20 506

Tillsynsnämnden 100 133 133 136 139

Arbets- och näringslivsnämnden 49 428 50 988 51 543 51 994 53 225

Revision 860 905 905 904 927

Överförmyndaren 801 841 841 862 883

Barn- och ungdomsnämnden 276 431 283 696 287 896 295 804 303 885

Omsorgsnämnden 173 120 174 234 174 364 177 780 182 253

Åtgärdspaket 32 700

Nämndernas nettokostnad 600 644 583 403 589 123 602 704 617 617

Underhåll fastigheter 5 000 5 000 5 000

e-förvaltning - ej fördelat 2 000 2 000 2 000

Löneavtal 0 6 789 7 630 7 830 8 030

Lönestrategiska satsningar* 0 5 000

Kommunstyrelsens oförutsett 980 0 0

Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat 1 818 5 000 5 000 5 000 5 000

Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat 2 068 0 0

Politisk inriktning FRAMTID HYLTE - ej fördelat 3 000 0 0

Förändring semesterlöneskuld 500 2 000 2 000 500 500

Återföring kapitalkostnader -58 000 -62 136 -62 136 -62 552 -63 518

Pensioner 9 949 15 007 11 333 12 816 17 198

Beting pg god ekonomisk hushållning 0 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad 562 959 562 063 559 950 571 298 584 827

Specificering av vissa poster

Pensioner 15 007 11 333 12 816 17 198

KP -17 000 -22 000 -22 000 -22 000

Försäkringar pensioner 2 470 2 566 2 643 4 855

Förändring avsättningar pensioner 21 24 97 -85

Avgiftsbestämd pension 14 473 15 657 16 274 16 876

Utbetalnnig pensioner 8 760 8 579 9 005 9 900

Löneskatt pensioner 6 284 6 508 6 797 7 653

Justerad 2017 Justerad 2018 Justerad 2019
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Balansbudget 2017-2019, tkr 

 

 
Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar 545 230 555 905 543 625 

Omsättningstillgångar 158 858 184 046 226 529 

   varav kassa 72 358 97 546 140 029 

Summa tillgångar 704 088 739 951 770 155 

 

      

Eget kapital, avsättningar och skulder       

Eget kapital 223 288 259 151 289 355 

Avsättningar pensioner 9 785 10 252 10 539 

Övriga avsättningar 3 500 3 500 3 500 

Långfristiga skulder 290 800 290 800 290 800 

Kortfristiga skulder 176 715 176 248 175 961 

Summa skulder, avsättningar och skulder 704 088 739 951 770 155 

 


