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VIKTIGA HÄNDELSER 2017

Viktiga händelser under 2017

Kråkbergsskolan invigdes  
i september 2017. 

Den 25 april öpp-
nade kommunens 
kontaktcenter upp 
sin verksamhet i 
nyrenoverade och 
tillgängliga lokaler  
i markplan. 

Inom förskolan har en inventering gjorts på samtliga avdelningar 
avseende arbetet med giftfri förskola. En personal från varje 
avdelning har också fått utbildning inom detta område. 

Samtliga bibliotek har 
infört Meröppet som 
innebär att de är tillgäng-
liga även när de inte är 
bemannade. Besökssta-
tistiken har under året 
ökat med 11 procent. 

Hylte fritidsgård invigdes  
i september 2017. 

Marknadsplatsen i  
Torup har sålts till två 
olika bolag för nybygg-
nad av flerbostadshus. 
Ytterligare 14 villa- 
tomter i Torup såldes 
under slutet av året. 
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Verksamheten Treklövern 
- dagverksamhet för 
människor med psykiskt 
funktionshinder fl yttade 
till bättre anpassade lo-
kaler under våren 2017. 

Viktiga händelser under 2017

Ett antal insatser och projekt har startats upp och genom-
förts i samverkan med civilsamhället, exempelvis språkstart till 
nyanlända småbarnsfamiljer, föräldrautbildning, enklare svenskun-
dervisning, odlingsprojekt i Unnaryd och sommarfest i Hyltebruk. 

Samhällsbyggnadskontoret 
har tagit över ansvaret för 
samordningen av kommu-
nens fordonspark och an-
ställt en fordonssamordnare.  

Den 14 mars tilldelades 
Hyltebostäder delat första 
pris i SABOs (Sveriges All-
männyttiga BostadsFöre-
tag) tävling ”Årets bästa 
renoveringsprojekt” 
för ombyggnaden av 
Storgatan 4. 

Under krisbered-
skapsveckan i 
maj genomfördes 
aktiviteter för 
kommunin-
vånarna gällande 
hemberedskap.

Hylte kommun blev för andra 
året i rad utsedd till årets 
klättrare i Halland 
i Svenskt Näringslivs ran-
king av Företagsklimatet. 

Gymnasial vuxenutbild-
ning har utökat utbudet 
för Hyltes invånare dels 
genom upphandling av 
distansutbildning men 
också utökning av plats-
baserad undervisning av 
gymnasiala kurser. 
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Så här läser du årsredovisningen

SERVICE OCH 

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA

- Det ska vara enkelt att vara kommuninvånare och företagare i Hylte kommun. Man  
ska själv kunna välja på vilket sätt man vill kontakta kommunen och när. Vi har inte 
bara en ny, välkomnande och tillgänglighetsanpassad entré utan även en förändrad 
verksamhet på insidan med professionella kommunvägledare som ger en bra och 
direkt service, konstaterade kommunrådet Ronny Löfquist (S) under sitt invigningstal.

Med uppskattad sång av barn från Sörgårdens förskola och traditionell bandklipp-
ning öppnade så kontaktcentret. Refl ektionerna från de besökande var odelat positiva 
där närheten, tillgängligheten och utformningen av lokalen lovordades. 

Den 25 april invigdes det nya kontaktcentret på Storgatan 8 i centrala Hyltebruk. Men en ny entré på markplan 
och en utökad service som bland annat håller lunchöppet vill man göra kontakten med kommunen effektiv 
och tillgänglig för alla. 

Den 25 april invigdes kommunens kontaktcenter på Storgatan 8 i Hyltebruk.
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Innehåll

 KAPITEL 1  
 – FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Det första kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen som 
enligt den kommunala redovisningslagen ska ingå i års- 
redovisningen. Den innehåller en uppföljning av kommunens 
verksamhet och ekonomi på övergripande nivå. Den inleds 
med ett avsnitt om hur kommunen lyckas med att uppnå 
god ekonomisk hushållning, Utifrån kommunens styrmodell 
redovisas vilken kvalitet som uppnåtts både vad gäller eko-
nomi och verksamhet.

I förvaltningsberättelsen beskrivs även befolkningsutveck-
lingen och kommunens miljöarbete. Där finns även ett av-
snitt om Hylte kommuns personalredovisning samt en analys 
av kommunens ekonomi.

 KAPITEL 2  
 – KOMMUNENS VERKSAMHETER
I andra kapitlet finns en sammanfattning av hur kommunens 
verksamheter har bedrivits under året. Verksamheterna be-
skrivs sammanfattande under respektive nämnd; kommun-
styrelsen, räddningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämn-
den samt omsorgsnämnden.

I respektive nämndsavsnitt kan du läsa kort om viktiga 
händelser under året samt kommentarer kring resultatet. Där 
finns också en sammanfattande tabell kring ekonomin och ett 
avsnitt om framtiden.

Kapitlet avslutas med en sammanfattande text om det 
gångna året för Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, som är en 
del av kommunkoncernen.

 KAPITEL 3  
 – RÄKENSKAPER
Det tredje kapitlet inleds med en sammanställning av 
finansiella nyckeltal och en beskrivning om var kommunens 
intäkter kommer från och hur de fördelas i verksamheterna. 
Därefter följer en driftsredovisning med sammanfattande 
text kring de större avvikelserna. Därefter kommer en redo-
visning av åtgärdspaketet samt en investeringsredovisning 
med en kort beskrivning av de större investeringarna.

Kapitlet avslutas med kommunens och koncernens finansiel-
la tabeller såsom, resultat- och balansräkning, kassaflödesa-
nalyser, tillhörande noter samt redovisningsprinciper 
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VI KAN BLICKA TILLBAKA på ännu ett positivt år för Hylte kommun. 
Det råder en hög aktivitet inom både den offentliga och privata 

sektorn. Det stora och dominerande företaget i kommunen, Stora 
Enso har under året aviserat stora investeringar i bruket i Hyltebruk. 

Dels för nya produkter men även för energieffektiviseringar. 
Signalvärdet detta medför är viktigt för hela bygden. 

RUNTOM I KOMMUNEN SATSAS DET. Som exempel bygger 
Tirahoms fi sk i Unnaryd ett nytt hotell, i Kinnared har en ny lunch-
restaurang sett dagens ljus och i Torup planerar två lokala företag 

för byggnation av nya bostäder. Arbetet med att stärka HNJ 
banan har äntligen gett resultat. I december utökandes 

trafi k med Krösatågen genom kommunen till sju 
dubbelturer samtidigt som matningstrafi k med buss 

öppnade mellan Landeryd och Hyltebruk.

EFTER MÅNGA ÅRS DISKUSSION och debatt om 
Örnaskolans låg och mellanstadium kan vi nu 

sätta punkt. Vår nya skola, Kråkbergsskolan 
blev klar under sommaren och invigdes runt 

skolstart. Skolan är vår största investering på 
många år med en kostnad på ca 43 miljoner 

kronor. Arbetet med att öppna fritidsgårdar i 
samtliga tätorter har på påbörjats och först ut 

blev fritidsgården i Hyltebruk. Under året har en 
stor överenskommelse träffats med Stora Enso 
om Borabo deponi. I affären säljer kommunen 
deponin till företaget som tar över allt ansvar 

för anläggningen samtidigt som vi förvärvar 
centralt placerad mark bakom Forum. 

EKONOMIN HAR fortsatt utvecklats starkt. 
Räknar man bort det stora statsbidraget 2016 på 

43 miljoner så är det ekonomiska resultatet för 
2017 det starkaste i kommunens 43 åriga 

historia. Nämnderna håller sig inom sina an-
givna ramar även om det mellan nämnderna 

avviker på både plus och minussidan. Barn och 
ungdomsnämndens negativa avvikelse är oroande 
och här kommer krävas noggranna uppföljning de 

närmaste åren. På den positiva sidan är naturligtvis 
de minskade kostnaderna för försörjningsstöd hos 

Arbets- och näringslivsnämnden. Det starka resultatet 
ger naturligtvis en stärkt likviditet. Det har inneburit 

att vi under året kunnat amortera ytterligare på kom-
munens skulder. Naturligtvis har inga nya lån tagits.  

”Det ekonomiska resultatet 
för 2017, det starkaste i 

kommunens 43 åriga historia”

Kommunstyrelsens ordförande, Ronny Löfquist (S)

FORTSATT FRAMÅT! 

Kommunrådet
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Kommunchef, Per Borg

POSITIVT RESULTAT!
FÖR TRETTONDE ÅRET I RAD redovisar kommunen ett positivt 
resultat. Vi har en stark ekonomi där samtliga fi nansiella nyckel-
tal är uppfyllda. Vi har också investerat 67,2 mkr under året, där 
den största investeringen är Kråkbergsskolan som invigdes efter 
sommaren. Samtliga investeringar har gjorts utan att behöva låna 
pengar, vi har dessutom minskat våra långfristiga skulder. 

VÅR BEFOLKNINGSTILLVÄXT har bromsats in efter att ha varit på 
tredje plats i Sverige mellan 2014-2016. Vi har haft en fortsatt stor 
infl yttning av nyanlända men också många som fl yttar från kom-
munen. Befolkningsökningen 2017 beror på positivt födelsenetto. 
Trycket på grundskola och förskola är fortsatt högt eftersom 
vår befolkningsförändring senare år har inneburit kraftigast 
ökning i de yngre åldersgrupperna. Vår stora utmaning under 
året har varit kompetensförsörjning och tillgång till lokaler, vi 
har ökat med 92 medarbetare under året och fortsatt med att 
sätta upp fl ertalet moduler för förskola och grundskola.

VI HAR OCKSÅ förbättrat och ökat vår tillgänglighet för 
våra invånare genom att vi har öppnat vårt kontaktcenter 
där tanken är att du som invånare skall kunna få besked på 
många frågor direkt.

UNDER ÅRET har arbetet med ”rätt till heltid” inletts, där 
målsättningen är att fl er skall ges möjlighet att jobba hel-
tid. Detta tillsammans med ett ökat fokus på digitalisering 
är viktiga komponenter för att kunna möta välfärdsutma-
ningen som närmar sig med stormsteg, där andelen äldre 
ökar och gruppen förvärsarbetande minskar och vi får en 
stor utmaning med kompetensförsörjningen.

DE FYRA SENASTE ÅREN har vi vuxit kraftigt som kommun 
med ca 10 procent, detta har inneburit att statsbidrag 
och skatter har ökat kraftigt och som också omsatts till 
service för invånarna. Vi har också en stor verksamhet 
som fi nansieras av migrationsverket för det uppdrag vi 
gör kopplat till asylsökande och nyanlända, statsbidrag 

som vi vet minskar. Detta gör att det kommer att ställas 
stora krav på tajming mellan statsbidragens storlek och 
omfattningen av den verksamhet vi har byggt upp.

VI HAR under senaste åren haft mycket starka resultat, 
vilket skapar bra förutsättningar för att möta framtida 
förändringar och säkerställa en fortsatt hög servicenivå 
till invånarna.

”Bra förutsättningar för att 
möta framtida förändringar”

Kommunchefen
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Kommunens organisation

KOMMUNENS ORGANISATION

POLITIKERNA ÄR UPPDRAGSGIVARE
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kommun- 
styrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för den kom- 
munala verksamheten. De anger inriktningen för kommu-
nens 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 verk-
samheterna 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 verksam-
heterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna 
- politikerna.

Kommunlednings-
kontorKommunstyrelseKommunfullmäktige

Personalutskott

Räddningsnämnd

Krisledningsnämnd

Arbets- och närings-
livskontor

Arbets- och närings-
livsnämnd

Revision

Valberedning

Valnämnd

Barn- och 
ungdomskontor

Barn- och 
ungdomsnämnd

OmsorgskontorOmsorgsnämnd

Samhällsbyggnads-
kontor

Samhällsbyggnads-
nämnd

Tillsynsnämnd

Samverkansnämnder

Patientnämnden
Hjälpmedels- och

hemsjukvårdsnämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunala bolag

Brottsförebyggande rådet
Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala pensionärsrådet
Lokala folkhälsorådet

Rådgivande organ

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
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KOMMUNSTYRELSENS LEDAMÖTER 2017

Kommunstyrelsens ledamöter

Ronny Löfquist
Kommunråd,  
ordförande

Marie-Louice Lindstrom
1:a vice ordförande

Anna Roos
Oppositionsråd,  

2:a vice ordförande

Maria Johansson Arnström
Ledamot

Krister Mattsson
Ledamot

Johan Fahlén Söderberg
Ledamot

Bengt-Åke Torhall
Ledamot

Andreas Algerbo
Ledamot

Thom Eriksson
Ledamot 

T.o.m 2017-04-27

Jerzy Golowkin
Ledamot

Bo Gunnar Åkesson
Ledamot

Fr.o.m 2017-04-27

Johan Edenholm
Ledamot

S S C

S S S

L C M

–M KV
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

S
15

C
7

KV
4

M
4

SD
4

L
2

V
1

MP
1

SPI
1

• Socialdemokraterna (S)

• Centerpartiet (C)

• Kommunens väl (KV)

• Moderaterna (M)

• Sverigedemokraterna (SD)

MANDATFÖRDELNING 2017

TOTALT 39

• Liberalerna (L)

• Vänsterpartiet (V)

• Miljöpartiet (MP)

• SPI Välfärden (SPI)

Under mandatperioden har två av ledamöterna från SD 
och en från M blivit partipolitiskt obundna.

FAKTA OM HYLTE KOMMUN 2017

FOLKMÄNGD 31 DECEMBER 2017 10 990 

därav kvinnor 5 321 
därav män 5 669 

FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRING 36 

infl yttningsnetto -34 
födelsenetto 37

KOMMUNENS YTA 1 009 KM 

ÅRETS RESULTAT 23,1 MKR 

INVESTERAT 67,2 MKR 

  

2

Kommunfakta
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KF‐nyckeltal
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Nämndsnyckeltal

KF‐nyckeltal

SÅ HÄR LYCKAS VI  
HYLTE KOMMUNS STYRMODELL

Läs mer om Hylte kommuns styrmodell på:

http://www.hylte.se/kommunpolitik/ekonomistyrningochkvalitet/styrmodellen

Så här lyckas vi

HYLTEBORNA FRÄMST 
Vår utgångspunkt är hyltebornas behov och önskemål. Hylte-
bon är alltid i fokus vilket återspeglas i vårt förhållningssätt och 
bemötande. I det dagliga mötet, genom dialoger och via under-
sökningar tar vi reda på vad som är viktigt för våra medborgare. 
Vi visar upp våra resultat och vill åstadkomma ett klimat där vi 
delar med oss och lär av varandra. Oavsett utförare ska hyltebon 
erbjudas tjänster av hög kvalitet.

HYLTE KOMMUNS STYRMODELL
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.

Hylte kommuns styrmodell bygger på resultatstyrning. Re-
sultatstyrning 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 kommunens 
verksamhet mot ökad kvalitet på service och tjänster. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Samtliga fi nansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen uppnått målet 
om god ekonomisk hushållning. 

80 procent av de fi nansiella ska vara uppfyllda och 80 procent av accepterad och delvis accepterad 
kvalitetsnivå för verksamheten ska vara uppfyllda. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen 
uppnått en delvis god ekonomisk hushållning. 

Under 80 procent av de fi nansiella kvalitetsnivåerna och under 80 procent av accepterade och delvis 
accepterad kvalitetsnivåer för verksamheterna. Vid ett resultat som understiger något av dessa kriteri-
er har kommunen inte nått målet om god ekonomisk hushållning.

GRÖN 
NIVÅ

GUL
NIVÅ

RÖD 
NIVÅ

Bedömningen görs där det fi nns resultat.

HYLTE KOMMUNS DEFINITION

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning innebär att varje kommun ansvarar för att ha en lång-
siktigt hållbar ekonomi. Begreppet tar avstamp i både fi nansiella och verksamhetsmässiga mål. God ekono-
misk hushållning kan därför sägas handla om att skapa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Kommunens styrmodell ger stöd i arbetet för att uppnå den goda hushållningen till medborgarna.

Så här lyckas vi

Kommunens styrmodell och kommunfullmäktiges fl erårsplan med 
budget, resultat- och ekonomisk plan, ger förutsättningar för att 
nå god ekonomisk hushållning enligt kraven i kommunallagen. 
God ekonomisk hushållning i Hylte är en sammanvägd bedöm-

ning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl 
kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivå-
er ska mätas. Nivåerna för god ekonomisk hushållning delas in 
enligt följande:

Biblioteket i Torup
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Så här lyckas vi

UPPFÖLJNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Under det gångna året har viktiga delar av kommunens verk-
samheter präglats av de senaste årens kraftiga befolkningsök-
ning, vilket i sin tur har påverkat kommunens kvalitetsuppfyl-
lelse. Exempelvis uppvisar området utbildning och barnomsorg 
brister, där endast tre av tolv nyckeltal uppfyller kvalitetsnivån 
som fullmäktige beslutat. Det ökande elev- och barnantalet i 
kombination med lärar- och lokalbrist har påverkat området i 
allmänhet och barnomsorg och skola i synnerhet. Vi ser även 
brister inom området näringsliv och arbete och omsorg och hjälp. 

Av de ekonomiska kvalitetnivåerna har samtliga uppfyllts vilket 
visar på en stark finansiell ställning. Hylte kommun redovisar 
för trettonde året i rad ett positivt resultat. Resultatet för 2017 
uppgick till 23,1 mkr, vilket med god marginal uppfyller beslu-

tad kvalitetsnivå. För en mer djupgående analys, se avsnittet 
finansiell analys längre fram i förvaltningsberättelsen.    

Med utgångspunkt från definitionen av god ekonomisk hushåll-
ning och när den finansiella och verksamhetsmässiga kvalitets-
uppfyllelsen vägs samman, är bedömningen att Hylte kommun 
inte uppnår god ekonomisk hushållning under 2017. Det beror 
främst på att verksamhetsmässiga kvalitetsnivåerna uppvisar 
brister, där endast 44 procent uppfyller accepterad kvalitetsni-
vå. Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska minst 
80 procent av dessa vara uppfyllda. 

Resultaten presenteras i sin helhet i förvaltningsberättelsens följande 
avsnitt utifrån kommunfullmäktiges sju övergripande områden.

BYGGA, BO OCH MILJÖ

UTBILDNING OCH BARNOMSORG OMSORG OCH HJÄLP KULTUR OCH FRITID

NÄRINGSLIV OCH ARBETE KOMMUN OCH POLITIK EKONOMI

Under respektive områdes nyckeltal presenteras en kort kommentar till resultaten och ytterligare analys återfinns i respektive 
nämnds bokslut. I enlighet med kommunens styrmodell arbetar nämnderna med analys av resultaten under våren. 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt
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EKONOMI VERKSAMHETEN

Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i kommunens styr-
modell beslutat om såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer i sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet av årets uppföljning visar att samtliga ekonomis-
ka kvalitetsnivåer uppfyllts och av de verksamhetsmässiga 

kvalitetsnivåerna har endast 44 procent uppfyllts, 25 procent 
delvis uppfyllts, 31 procent ej uppfyllts. Det är klar försämring 
jämfört med föregående år. En kort reflektion och bedömning 
av god ekonomisk hushållning presentetas nedan. 
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Så här lyckas vi

UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES  
GRUNDUPPDRAG OCH MÅL
I detta avsnitt presenteras uppföljningen av de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grund-
uppdrag inom respektive område. Även de mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under 
perioden redovisas per område.

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras,  
utgör den största delen av en kommuns verksamhet och 
innefattar både obligatorisk och frivillig verksamhet. Det är i 
kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärde-
ras genom de beslutade nyckeltalen. Kvalitetsstyrningen visar 
därmed om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte. 
Under respektive område redovisas även de mål och uppdrag 
som politiken särskilt vill fokusera på under perioden.

Kommentarer kring resultatet av uppföljningarna av grundupp-
dragen och mål samt aktiviteter finns under respektive nämnds 
avsnitt i kapitlet Kommunens verksamheter.

EKONOMI
Hylte kommun arbetar för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en hand-
lingsberedskap för framtiden. Fo
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NYCKELTAL    Accepterad  
 2017 2016 2015 kvalitetsnivå  

Årets resultat i relation till skatteintäkter  
och generella statsbidrag (%) 3,6 9,0 3,8 1,9 

Soliditet (%) 36,8 34,0 27,5 28 

Nämndernas budgetavvikelse (%) 0,4 0,9  0,1 +/- 1,0 

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%) 100 203,5 169,6 95 

Långfristiga låneskulden i relation till  
anläggningstillgångarnas värde (%) 51,9 59,5 60,7 90 

Av de ekonomiska kvalitetsnivåerna har samtliga uppfyllts vilket visar på en stark finansiell ställning. Årets resultat är starkt, 
soliditeten förbättras, nämnderna visar sammantaget positiv avvikelse och kommunen lyckas självfinansiera årets investeringar. 
Kommunen har under 2017 inte tagit upp nya lån och har därmed minskat andelen anläggningstillgångar som är lånefinansiera-
de. En utförligare redogörelse för kommunens ekonomi och de finansiella nyckeltalen finns under avsnittet Finansiell analys.

VÄRDERINGSYSTEM MED FÄRGSIGNALER
Resultaten på nyckeltal i förhållande till uppsatta acceptabla 
värden bedöms enligt Färgerna:

 Uppfyllt Delvis uppfyllt

 Ej uppfyllt Inget värde

Till skillnad från nyckeltalen bedöms mål/uppdrag utifrån 
om det är genomfört, påbörjat eller ej påbörjat.
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UTBILDNING OCH BARNOMSORG
Barn och ungdomar i Hylte kommun ska i en sammanhållen skola lägga grunden för ett livslångt lärande 
och stimuleras till att bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet.

NYCKELTAL    Accepterad  
 2017 2016 2015 kvalitetsnivå  

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram,  
kommunala skolor (%) 69,3 70,2 79,6 89 

Meritvärde i åk. 9, kommunala skolor 193,5 193,8 200,7 210 

Andel godkända elever av de som fullgör grundvux (%) 91   99 

Andel godkända elever gymnasievux (%) 94,8   99 

Andel behöriga IM-elever till ett yrkesförberedande program (%) 100   99 

Andel godkända elever SFI (%) 26 14  30 

Nöjdhet förskola (%) 85,3 84,3  75 

Nöjdhet grundskola (åk 2, 5 och 8) (%) 79,2 80,9  75 

Nöjdhet vuxenutbildning och Introduktionsprogram (IM) (%) 68,8 67  75 

Andel som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum (%) 25 12 40 52 

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på  
förskola på önskat placeringsdatum 67 150 90 54 

Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI) 83 60  31 

Området utbildning och barnomsorg visar brister, endast tre av tolv nyckeltal uppfyller kvalitetsnivån som fullmäktige beslutat. 
De senaste årens ökade elev- och barnantal i kombination med lärar- och lokalbrist har påverkat området i allmänhet och barn-
omsorg och skola i synnerhet. Under året har exempelvis betygen i årskurs 9 försämrats och väntetiden till förskola och svenska 
för invandrare (SFI) har varit lång. Trots stora utmaningar har nöjdheten inom förskola och grundskola förbättrats och uppfyller 
accepterad kvalitetsnivå. 

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2017 2017 delår 2016 

Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska       

Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas       

Lärarna ska ges mer tid för pedagogik       

Arbetet för en giftfri förskola ska inledas        

Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola        

Högre och jämställda lärarlöner       

Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas       

Inom området utbildning och barnomsorg har 180 nya förskoleplatser skapats under perioden. Verksamheterna har även arbetat 
systematiskt med att skapa minde grupper på befintliga avdelningar. Utredningen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid 
är genomförd och finns med som underlag i kommande REP-process (resultat och ekonomisk plan). En stor andel av kommunens 
investeringsvolym har gått till investeringar i förskola, grundskola och till digital teknik i dessa verksamheter. Specifika lönesatsning-
ar på personal inom pedagogiska yrken har genomförts, dels nationellt men även lokalt. Fri kollektivtrafik, julpeng till utsatta barn 
och avgiftsfri kulturskola är exempel på satsningar som genomförts för att utjämna uppväxtvillkoren för barn och ungdomar.

Så här lyckas vi
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NYCKELTAL    Accepterad  
 2017 2016 2015 kvalitetsnivå  

Andel barn och ungdomar som upplever det som  
lätt att få kontakt med socialsekreteraren (%) 57 66  75 

Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år  
ett år efter avslutad utredning eller insats (%) 76 91 100 82 

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år  
efter avslutad utredning eller insats (%) 75 81 97 82 

Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer  
med ekonomiskt bistånd (%)  22,4 15,9 15,3 30 

Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%) 64 - - 74 

Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%) 94 91 90 88 

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)  84 91 92 90 

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 14 15 13 16 

Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%) 97 96  95 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet  
inflyttningsdatum till särskilt boende 33 11 35 36 

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för  
ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd 11 14  10  

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2017 2017 delår 2016 

En särskild arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situation kan förbättras       

Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras upp        

OMSORG OCH HJÄLP
Hylteborna ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs och när det behövs.  
Medborgarna ska ha inflytande över sin egen situation.

Området omsorg och hjälp visar en del brister framförallt inom socialtjänsten för barn och unga. Resultatet kan bero på att  
barnen kommer från familjer med svårare och komplexare problembild än tidigare. I övrigt är kvaliteten inom hemtjänsten  
fortsatt hög men nöjdheten inom särskilt boende har försämrats. Totalt uppfyller fem av elva nyckeltal accepterad kvalitetsnivå.      

Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete och en slutrapport lämnad till fullmäktige. Det kommunala handikapprådets frågor har 
lyfts upp på den politiska arenan under perioden. Arbetet med frågorna har fungerat bättre, det har varit mer aktiva möten och 
fler tjänstemän samt förtroendevalda har varit på plats vid mötena.

Så här lyckas vi
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KULTUR OCH FRITID
Hylteborna ska erbjudas idrotts-, fritids- och kulturutbud i en attraktiv och trygg miljö. Föreningslivet 
utgör navet i arbetet för en bättre folkhälsa i Hylte kommun med fokus på barn och ungdomar.

NYCKELTAL    Accepterad  
 2017 2016 2015 kvalitetsnivå  

Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur-  
och fritidsverksamheten (%) 90 92 85 80 

Området för kultur och fritid uppnår god kvalitet avseende fysiska besök inom verksamheten.

En mötesplats som skapats är den nya fritidsgården i Hyltebruk. Under perioden har stöden till föreningarna utökats. LOK-stöd 
(Statligt lokalt aktivitetsstöd), investeringsbidraget och stödet till hembygdsföreningarna är några som har höjts.

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2017 2017 delår 2016 

Mötesplatser för olika kulturer ska skapas       

Föreningslivets villkor ska förbättras        

Så här lyckas vi

Bad i sjön Unnen.
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NÄRINGSLIV OCH ARBETE
Hylteborna ska ha jobb och det är nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Utbildning till rätt kompetens 
och bra grundförutsättningar för näringslivet leder dit. Fler jobb är en förutsättning för att skapa en 
hållbar tillväxt.

NYCKELTAL    Accepterad  
 2017 2016 2015 kvalitetsnivå  

Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut  
inom arbetsmarknadsverksamhet (%) 26 26 28 45 

Området har endast ett nyckeltal att utvärdera och där uppnås inte god kvalitet.

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2017 2017 delår 2016 

Förutsättningarna för persontrafik med tåg Hyltebruk – Halmstad ska utredas        

Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas       

Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas       

Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte Kommun       

Hylte kommun ska delta i regionalt innovationsarbete        

Beslut om utredning om persontrafik med tåg är fattat och utredning pågår av extern konsult. Utredning gällande tillväxtenhet 
pågår på kommunledningskontoret. Hylte kommun har under perioden förvärvat mark för bostäder och verksamhet på tre plat-
ser i kommunen. Avtal är tecknat med IP Only för fiberutbyggnad i hela Hylte kommun. I dagsläget täcks ungefär 80 procent 
av kommunen med fiber. Punkten om regionalt innovationsarbete är inte möjlig att utvärdera då det för närvarande inte finns 
någon arena för sådant arbete. 

Så här lyckas vi
Fo
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Så här lyckas vi

BYGGA, BO OCH MILJÖ
Hylte kommun ska erbjuda goda livs- och verksamhetsmiljöer i hela kommunen med möjlighet till bra 
boenden och goda kommunikationer i ett tryggt och hållbart samhälle.

NYCKELTAL    Accepterad  
 2017 2016 2015 kvalitetsnivå  

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

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning  2 1   2 

Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt 5 7   10 

Samtliga nyckeltal inom bygga, bo och miljö uppfyller accepterad kvalitetsnivå. Särskilt anmärkningsvärt är att den genomsnitt-
liga handläggningstiden för bygglov sänkts från redan låga nivåer. 

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2017 2017 delår 2016 

Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska göras fossilfria       

Byggnationen av Örnaskolans Låg och mellanstadium ska påbörjas under 2015       

Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras       

Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas       

Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen       

rbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta       

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

Vid ingången av perioden hade kommunen tre fastigheter som värmdes upp med fossila bränslen (olja). Under 2017 ställdes 
Höstro i Långaryd om till fossilfri uppvärmning. I Rydöbruk pågår arbetet och Kinnareds skola kommer ställas om under 
2018. Kråkbergsskolan stod klar september 2017 och ersatte därmed gamla Örnaskolans låg och mellanstadium. Samhällbygg-
nadsnämnden har tilldelats 1,0 mkr per år för att förbättra den fysiska miljön i kommunens orter. Nämnden har dessutom ett 
integrationsprojekt som också ytterst påtagligt bidrar till attraktivare tätorter.

Hylte kommun har anställt en fordonssamordnare som hjälper verksamheterna vid nya leasingperioder av bil. Poolbilarna som 
är knutna till kontaktcenter är alla el- eller hybridbil. Vad gäller klimatanpassning har kommunen deltagit i SMHI´s projekt 
kring Klimatanpassning. Det har också gjorts en inventering i alla verksamheter kring klimatanpassning. Arbetet med att uppnå 
de nationella miljömålen pågår dels inom kommunen dels i regionen. Kommunen arbetar i stort och smått med att vara ett före-
döme i frågor som rör klimat och miljö. 
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KOMMUN OCH POLITIK
Alla som jobbar inom Hylte kommun, förtroendevalda politiker och kommunanställda,  
är engagerade i ett gemensamt syfte: att förbättra och utveckla Hylte för kommuninvånare,  
företag och besökare. Kommunens personal och politiker har gemensamma mål men lite  
olika uppgifter i den kommunala organisationen.

NYCKELTAL    Accepterad  
 2017 2016 2015 kvalitetsnivå  

Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%) 75 67 68 60 

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) 85 78 100 92 

Nöjd medarbetare 77 79  78 74 

Nöjdhet för kommunens webbplats (%) - 75   75 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%) 5,8 5,3   5,5 

Området kommun och politik, som innehåller övergripande nyckeltal, visar blandande resultat där två av fem nyckeltal uppfyller 
accepterad kvalitetsnivå. Sjukfrånvaron visar en negativ trend som förmodligen hänger samman med sjunkande resultat i med-
arbetarenkäten. En delförklaring är upplevd hög arbetsbelastning under många år.

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2017 2017 delår 2016 

”Rätt till heltid” för kommunens anställda ska införas        

Hyltebostäders organisationsform ska utredas       

En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under perioden       

Projektet ”Rätt till heltid” pågår under tre år och ska vara klart 2019. Utredningen om Hyltebostäders organisationsform utreds 
för närvarande och kommer att återrapporteras till fullmäktige under våren 2018. En ny översiktsplan är under framtagande 
och planen är att anta den i juni 2019.

Så här lyckas vi
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UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPAKET
Hylte kommun stod 2016 inför stora utmaningar med ett stort mottagande när det gäller fl yktingar. Hylte 
är per capita den kommun som tar emot fl est nyanlända i Hallands län och fi nns med bland kommuner 
i Sverige med högst mottagande. Den här ökningen av invånare har gjort att barnantalet inom förskola 
och skola har ökat med cirka 25 procent på väldigt kort tid och att arbetslösheten i kommunen har stigit. 
Detta innebär påfrestningar både på den kommunala organisationen och på samhället. 

Under december månad 2015 tog Kommunfullmäktige beslut 
om att starta upp ett åtgärdspaket för att möte de stora utma-
ningar kommunens verksamheter har i och med kommunens 
stora mottagnade av fl yktingar. Totalt är 32,7 mkr avsatta 
för åtgärdspaketet (vilket fi nansieras via de 43,2 mkr som till-
delades i ändringsbudgeten 2016 med anledning av fl ykting-

situationen och 4,7 mkr för extra stöd till kommuner som 
tagit emot många nyanlända elever från Skolverket) under 
2016 och 3 år framåt.

För att underlätta för verksamheten och minimera risker 
fokuserar åtgärdspaket på följande områden:

ARBETSMILJÖ, PERSONALVÅRD OCH PERSONALFÖRSÖRJNING Det här området berör bland annat rekrytering 
av personal som kan avlasta i skolan, fortbildning och språkutvecklande arbetssätt.

ORGANISATION OCH SAMORDNING MED ANDRA MYNDIGHETER För att de nyanlända lättare ska komma in 
i samhället samarbetar Hylte kommun med föreningslivet, civilsamhället, företag och andra myndigheter.

SOCIALA RISKER Det är viktigt att skapa nätverk för att förebygga och motverka sociala risker i Hylte.

SYSSELSÄTTNING Projekt som syftar till att få ut både arbetslösa och unga på arbetsmarknaden, både svenskar och nyanlända.

SAMHÄLLSINFORMATION OCH KOMMUNIKATION Kommunikationsinsatserna som genomförs är beroende av de 
aktiviteter som de andra projekten gör.

Samtliga områden innehåller aktiviteter som syftar till att 
Hylte kommun som organisation ska kunna upprätthålla en 
god service till kommunens medborgare, samtidigt som man 
säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. 
Åtgärdspaketet innehåller också olika typer av åtgärder för att 
skapa sysselsättning för de personer som är utanför arbets-
marknaden. Paketet har också som ändamål att bidra till ett 
tryggare samhälle.

Under 2017 genomfördes en utvärdering av åtgärdspaketet 
med hjälp av en extern utredare. I utvärderingen framgår att 
åtgärdspaketet i många delar gett önskade effekter, både stora 
och små, för både invånare och anställda inom kommunen. De 
olika delarna i åtgärdspaketet varierar stort i vilken arbetsin-
sats som krävs för att genomföra åtgärden liksom när i tiden 
effekterna kommer att uppstå. Några delar kommer att ge 
effekter på längre sikt, exempelvis arbetet med kompetensrådet, 
värdegrundspedagoger och språkutvecklande arbetssätt, medan 
exempelvis integrationsvärdar och studiehandledare, sysselsätt-
ningsprojektet inom samhällsbyggnadsnämnden och projektet 
Unga vuxna har gett omedelbara och goda effekter. 

Under 2016 hade några delar inom paketet svårigheter att 
komma igång, men under 2017 har det fungerat betydligt 
bättre. Anledningar till förseningar har bland annat berott på 
att konkreta tillvägagångssätt inte var framtagna när åtgärds-
paketet antogs och att hur samverkan med andra parter utanför 
kommunen skulle ske inte heller var tydligt från början.

Det fi nns områden där effekterna ännu inte kommit och bland 
dem några där fortsatt fokus krävs. Framförallt gäller det 
rekryteringsinsatser för barn- och ungdomsnämnden, värde-
grundspedagogernas arbete, det mobila teamet, handledning, 
studentmedarbetare och den interna integrationsgruppen. 
Flera delar har lagt en bra grund för fortsatt arbete.

I utvärderingen framgår också att civilsamhället tagit ett stort 
ansvar för integrationen. Det vittnas om privata organisationer, 
näringsliv, kyrkan och föreningar som arrangerat ett stort antal 
olika aktiviteter som bidragit till ett framgångsrikt integra-
tionsarbete. Samverkansgruppen har skapat ett välfungerande 
nätverk där nya idéer skapas och nya samarbetspartners hittar 
varandra för att möjliggöra en bättre integration. 

Detaljerad redovisning av åtgärdspaketet 2017 återfi nns i avsnittet Räkenskaper.

Så här lyckas vi
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UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL
En viktig förutsättning för att god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås är att det finns en god intern kontroll. 
Intern kontroll är därför en del av kommunens styrning och syftar till att säkerställa ordning och reda och skapa 
trygghet i organisationen. Varje nämnd och styrelse fattar varje år beslut om en plan för intern kontroll utifrån en 
bedömning av risker för verksamhetens effektivitet, informationens tillförlitlighet och verksamhetens förmåga att 
följa styrdokument. Planerna för intern kontroll innehåller kontrollmoment som följs upp och rapporteras under 
året. Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för den interna kontrollen.

Med anledning av kommunens nya styrmodell som trädde i 
kraft 2016 gjordes bedömningen att dåvarande internkontroll-
reglemente behövde anpassas till nya styrmodellen och rådande 
syn på intern kontroll. Reglementet som antogs 2011 antog i 
vissa delar ett relativt snävt perspektiv på vad internkontroll 
är och ska syfta till, kraven på kontroll har också förändrats 
sedan reglementet beslutades. I mars 2017 beslutade kommun-
fullmäktige om en ny policy och riktlinjer för intern kontroll 
i Hylte kommun. De nya styrdokumenten förtydligar hur 
arbetet med riskanalys och intern kontroll ska gå till. Bland 
annat framgår att de risker som identifieras och värderas också 
ska hanteras förebyggande. På så sätt knyts riskanalysen nära 
verksamheternas förbättringsarbete. Vissa nämnder hade redan 
tagit beslut om ny internkontrollplan enligt gamla reglementet, 
vilket innebär att policyn och riktlinjen får fullt genomslag från 

och med internkontrollplanerna för 2018. Det innebär att arbetet 
och bedömnigen av intern kontroll i samband med detta bokslut i 
vissa fall baseras på det tidigare internkontrollreglementet.

Efter genomgång visar det sig att samtliga nämnder beslutat om 
ny internkontrollplan för 2017. Nämndernas internkontroll-
planer för 2017 innehåller kontrollmoment för både verksam-
hetsspecifika risker, exempelvis myndighetsutövning, och mer 
generella risker, exempelvis attestering och sekretesshantering. 
Uppföljningarna skiljer sig åt i omfång och innehåll. Det all-
männa intrycket är att den interna kontrollen över lag genom-
förts på ett ärligt och öppet sätt och att den interna kontrollen 
i kommunen 2017 var acceptabel. Nästan alla nämnders 
uppföljning visar tydligt att det finns några brister som behöver 
åtgärdas. Där nämnderna upptäcker brister lyfter de fram 
förbättrande åtgärder.
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SAMHÄLLE

OMVÄRLDSANALYS
Regeringen bedömer i budgetpropositionen att tillväxten i 
Sverige blir stark 2,6 procent år 2018 (kalenderkorrigerade siff-
ror). Konjunkturuppgången i världen fortsatte under 2017 med 
en snabbare ökning av industriproduktion och världshandeln 
och konjunkturen väntas bli stark även under 2018.

Aktivitetsnivån i den svenska ekonomin har varit hög de 
senaste åren och det fortsätter ett tag till. Det är framförallt 
de inhemska delarna i ekonomin som utvecklats starkt.  
Den offentliga konsumtionen ökade kraftigt i samband med 
den stora flyktingkrisen. 

Regeringen väntar sig att den starka utvecklingen på arbets-
marknaden håller i sig. Sysselsättningsgraden, det vill säga 
andelen sysselsatta i befolkningen i arbetsför ålder har ökat 
kraftigt. Den starka konjunkturutvecklingen och regeringens åt-
gärder medför en ökad efterfrågan på arbetskraft och arbetslös-
heten bedöms minska till 5,9 procent år 2018.

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunerna, efter- 
som den påverkar behov och efterfrågan av de kommunala tjäns-
terna. Invånarantalet påverkar även storleken på skatteintäkter, 
generella statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen.  
Det har också betydelse hur fördelningen och utvecklingen är mel- 
lan olika åldersgrupper. Eftersom delar av utjämningssystemet fin- 

ansieras inom kommunkollektivet är det av betydelse hur befolk- 
ningsförändringarna blir på riksnivå. En prognos över befolkningens 
utveckling och sammansättning tas varje år fram inom kommunen. 
Efter många år av minskad befolkning har nu Hylte kommuns 
folkmängd ökat för fjärde året i följd. Befolkningstillväxten 
tog rejäl fart 2014-2016. Kommunen växte med 953 personer 
under dessa år vilket motsvarar en befolkningstillväxt på 9,3 
procent. Det placerar Hylte kommun på tredje plats av Sveriges 
290 kommuner. I jämförelse med övriga riket är det en tillväxt 
som är mer än dubbelt så hög, vilket ställer störa krav på den 
kommunala service som efterfrågas.

Befolkningsförändringen styrs av fyra variabler, in och utflytt-
ning (flyttnetto), antal födda samt antal döda (födelsenetto). 
Den 31 december 2017 var antalet folkbokförda invånare 
i Hylte kommun 10 990 personer. Antalet har ökat med 36 
personer under året vilket motsvarar en befolkningstillväxt på 
0,3 procent. Det är betydligt lägre nivåer än de senaste åren. 
Ökning 2017 beror endast på ett positivt födelsenetto och inte 
på grund av ökad inflyttning, som varit fallet tidigare år.  
Det innebär att kommunen för första gången sedan 2013 har 
ett negativt flyttnetto, det vill säga att fler personer flyttar ut 
jämfört med in i kommunen.

Hylte kommuns folkmängd har de senaste åren ökat i princip 
inom samtliga åldersgrupper. Den åldergrupp som ökat mest är 
barn och ungdomar (0-19 år). Den gruppen har ökat med mot-
svarande 19,3 procent sedan 2013. Det beror dels på att en stor 
andel av de nyanlända är barn, dels på ett positivt födelsenetto.

I dagens globala samhälle påverkas Hylte kommuns förutsättning att bedriva verksamhet av vad som händer 
i omvärlden. Faktorer som konjunkturutveckling, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och 
riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet ger effekt på kommunens ekonomi.

Samhälle
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FÄRRE SKA FÖRSÖRJA FLER
Enligt SKL är den demografi ska utvecklingen en av de stora utma-
ningarna för kommunerna. Med en ökande befolkning krävs en 
långsiktig planering och styrning för att verksamheterna ska hålla 
en god kvalitet. Åldersfördelningen bland invånarna styr vilka oli-
ka behov av kommunal service som efterfrågas. Åldersstrukturen i 
Hylte utmärker sig då det fi nns relativt få personer i åldersgruppen 
20-64 år. Andelen invånare i åldersintervallet 0-19 år ligger samti-
digt över riksgenomsnittet. Även andelen invånare i intervallet 65 
år och äldre ligger över genomsnittet. Antalet barn ökar i Hylte 
och då växer behovet av resurser till skola, omsorg och kultur- och 
fritidsverksamhet. Migration från andra länder ställer krav på väl 
fungerande verksamhet för integration och inkludering.

Hylte kommuns befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0-19 år 
respektive 65 år och äldre, där efterfrågan på kommunal service är 
som störst, än i åldersgruppen 20-64 år, där det största skatteun-
derlaget fi nns. Ett annat sätt att beskriva det på är att ”färre ska 
försörja fl er”, vilket är i linje med att den så kallade försörjnings-
kvoten ökar i hela riket.

Den demografi ska förändringen innebär att kostnaderna för 
kommunens verksamheter ökar snabbare än skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag om verksamhetens bedrivs på samma sätt som 
idag. Det kommer också att innebära stora behov av investeringar 
samt betydande svårigheter att försörja framtidens verksamheter 
med personal.

Samhälle
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MILJÖREDOVISNING

KLIMAT OCH LUFT
Jordens klimat blir varmare och de globala utsläppen av kol-
dioxid och andra växthusgaser fortsätter att öka. En kraftig 
omställning av samhället krävs för att vända utvecklingen. 
Riksdagen har antagit en vision om att Sverige år 2050 inte ska 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta innebär en stor 
utmaning för hela samhället.

För att vara med och bidra till denna omställning av samhäl-
let har Hylte kommun bland annat infört rutiner för intern 
klimatkompensation under 2017. Alla kommunens tjänsteresor 
med inrikesflyg har klimatkompenserats internt under året. 
Även bilresor där drivmedlet är bensin eller diesel och det finns 
alternativ att åka med kollektivtrafik, har klimatkompense-
ras. Det finns nu ett klimatkonto med drygt 100 tkr. Från det 
kontot kan kommunens verksamheter ansöka om medel till bra 
miljöinvesteringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
om vilka ansökningar som ska tilldelas pengar. 

Under 2017 har Hylte kommun deltagit i ett projekt tillsam-
mans med SMHI. Där har kommunen varit testpiloter av ett 
material ”Lathund för klimatanpassning av små och medel-
stora kommuner”. En kartläggning av kommunens behov av 
klimatanpassningsåtgärder har därmed påbörjats. Ett material 
som hanteras vidare i arbetet med att revidera Hylte kommuns 
Energi- och klimatstrategi under 2018.

FÖRNYBAR ENERGI 
Hylte kommun har som mål att minst 30 procent av kom-
munens tjänstebilar ska drivas med förnybart bränsle eller el. 

Under 2017 har Hylte kommun bytt ut bilarna i kommunens 
bilpool till elbilar och har den består nu av elbilar och tre ladd-
hybrider. Poolbilarna laddas i en solcellscarport. 

Hylte kommun har i sin Energi- och klimatstrategi satt upp 
ett mål om att ingen olja ska användas till uppvärmning av 
kommunens lokaler. Under 2017 har kommunens äldreboende 
Höstro fått ny uppvärmning i form av luft/vatten som spetsas 
med olja vid behov. Kinnareds och Rydöbruks skolor värms 
fortfarande upp med olja och även på äldreboendet Sjölunda 
i Torup värms upp med olja idag. Mängden eldningsolja som 
går åt för uppvärmning av kommens lokaler är nästan lika stor 
som mängden fossilt bränsle som går åt till kommunens samla-
de bilkörning under ett år. 

ENERGIEFFEKTIVISERING
Ett kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar krävs 
för att nå målet med att minska energianvändningen med 
20 procent till 2020 jämfört med 2009. Under 2017 har ny 
golvvärmestyrning på Sörgårdens gamla avdelning installe-
rats. Ett nytt styrsystem för ventilationen som avser biblio-
teket och kontor m.m. på Centrumhuset finns nu på plats. 
Injustering av radiatorkrets har utförts på Malmagårdens 
gamla avdelning samt injustering av radiatorkrets på Hem-
tjänstens lokal. Hemtjänstens lokal har även fått ett tätskikt 
mellan plan 1 och vind. Renovering av Unnaryds skola på-
börjades under 2017 och ett nytt syrsystem för Örnaskolans 
ventilation och värme konkurrensutsattes hösten 2017 och 
utförs 2018.

Hylte kommun är sedan 1998 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Det innebär att kommunen strävar 
efter ett samhälle som försöker att minimera sin miljöpåverkan samtidigt som människors behov idag tillgodoses. 
Kommunens olika planer och strategier är vägledande för att styra verksamheten i en hållbar riktning. 

Miljöredovisning
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HÅLLBART RESANDE 
Antalet buss och tågresor i tjänsten har minskat under året. 
Bussresor har minskat med nästan 60 procent och tågresorna 
med drygt 35 procent medan fl ygresorna har ökat med drygt 
166 procent jämfört med 2016. Det bör göras en analys av 
orsakerna till detta.

VATTEN
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll. 
Utsläppen av luftföroreningar minskar men fortfarande hotas 
många sjöar och vattendrag av försurning och övergödning. 
Kalkning med hjälp av båt, helikopter och doserare har skett 
enligt detaljplan för kalkning med totalt 1 040 ton under 2017. 
Trots att det försurande nedfallet har minskat är Hylte kommun 
hårt drabbat av försurning. För att nå miljökvalitetsnormerna för 
vatten enligt EUs vattendirektiv har en utredning av möjligheten 
att kalka två nya vattendrag, Skärkeån och Träppjaån, gjorts och 
lämnats in till Länsstyrelsen. Under 2017 har projektering för att 
uppföra en kalkdoserare i Skärkeån påbörjats. Uppförande av 
den nya kalkdoseraren planeras till sommaren 2018.

VATTENRÅD
Vattenråd är lokala samverkansforum för olika intressenter 
inom ett avrinningsområde. Hylte kommun har större delen av 
sin areal i Nissans avrinningsområde och är därför represen-
terade i Nissans vattenråd. Dessutom är kommunen delaktig i 
Lagans, Fylleåns och Suseåns vattenråd.

DAGVATTEN
Ökade nederbördsmängder gör att vattenmyndigheten ställer 
krav på kommunerna om att lyfta frågorna kring en hållbar 
dagvattenhantering. Detta har lett till att Hylte kommun under 
en tvåårsperiod fått ekonomiskt stöd, LOVA-bidrag, från 
Länsstyrelsen för att ta fram en ny VA-plan som bland annat 
behandlar dessa frågor. 2017 antog Kommunfullmäktigen en 
Dagvattenstrategi för Hylte kommun.

HÅLLBAR UTVECKLING
Arbetet med Hylte kommuns nya översiktsplan har pågått un-
der året. Genom medborgardialog vill kommunen öka medbor-
garnas infl ytande i samhällsbyggandet. Arbetet med översikts-
planen beräknas pågå till och med 2019, då den ska presenteras 
för beslut av Kommunfullmäktige. 

Andel inköpta ekologiska livsmedel ökade med 2 procenten-
heter under 2017 och uppgick till 22 procent vid bokslutet. 
Hylte kommun har nu höjt sin målsättning och vill öka andelen 
ekologiska livsmedel så att den kommer upp till 50 procent av 
de totala inköpen av livsmedel 2018.

ÅRETS MILJÖPRIS 
2017 års miljöpris gick till Sågknorren. De har under lång tid 
haft ett brett och engagerat arbete med att utveckla möjligheten 
till ett småskaligt företagande som på ett uthålligt och miljöan-
passat sätt utnyttjar naturens resurser inom Hylte kommun.

Miljöredovisning

Vy över Nissan i Hyltebruk
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PERSONALREDOVISNING
GOD ARBETSGIVARE
Att vara en god arbetsgivare med en god personalpolitik är 
viktigt inför framtiden. Med en allt starkare konkurrens om  
arbetskraften och då i synnerhet om medarbetare med hög-
skoleutbildning är det viktigt för kommunen att både kunna 
behålla och rekrytera nya medarbetare i framtiden. 

REKRYTERING-TRAINEE HALLAND 
Samarbetet med Region Halland och Halmstads, Varbergs samt 
Falkenbergs kommuner gällande gemensamt traineeprogram i 
Halland har fortsatt 2017. Våren 2017 genomfördes en rekry-
tering av en trainee med inriktning säkerhetssamordning. Syftet 
med Traineeprogrammet i Halland är att främja en långsiktig för-
sörjning av ledar- och specialistbefattningar, skapa en gemensam 
arbetsmarknad och öka rörligheten inom regionen. Programmet 
ska också bidra till att underlätta generations- och kompetens-
växling samt stimulera en ökad kreativitet och samverkan. 

PENSIONER 
Under 2017 har nio medarbetare gått i pension. De närmaste 
tio åren kommer 242 medarbetare att nå pensionsåldern vilket 
motsvarar drygt 25 procent av kommunens tillsvidareanställ-
da medarbetare. De största pensionsavgångarna finns inom 
grupperna omsorgsassistenter och lärare som också tillhör de 
grupper med flest anställda inom kommunen. 

HÄLSA 
Friskhälsotalet ligger på 94,2 procent vid bokslut 2017. Det är 
en minskning med 0,5 procentenheter i förhållande till årsbok-
slut 2016. Andelen medarbetare med långtidssjukfrånvaro har 
ökat med 4,2 procentenheter.

Uppdrag hälsa är ett koncept för att minska korttidsfrånvaron 
bland våra medarbetare och det fortsätter att ge en positiv ef-
fekt med en livsstilsförändring hos medarbetarna. Korttidsfrån-
varon låg år 2012 på 88 procent och nu 2017 på 74 procent.

Under 2017 fortgick satsningen på kompetensutveckling för 
chefer, inte minst genom kommunens chef- och ledarprogram, 
som en del i åtgärderna kring sjukfrånvaron. En annan konkret 
åtgärd är konceptet Goda & effektiva möten som numera ingår 
Chef- och ledarprogrammet. Syftet är att skapa möten där del-
aktigheten är större och där luft kan skapas i almanackorna. 

Ett revideringsarbete pågår vad gäller policys och rutiner för en 
god arbetsmiljö och hälsa hos kommunens medarbetare. 

SJUKFRÅNVARO I FÖRHÅLLANDE TILL TOTAL  
ORDINARIE ARBETSTID, PROCENT

LÖNEÖVERSYN OCH LÖNENIVÅER 
2017 års avtal innebar bland annat en specialsatsning för 
undersköterskorna. I övrigt har personalenheten fått i uppdrag 
att uppdatera den lönestrategiska planen som antogs 2016 av 
kommunstyrelsen. Arbetet har inletts och kommer att fortsätta 
under 2018. 

EMPLOYER BRANDING 
Arbetet med Employer branding är en prioriterad fråga för 
Hylte kommun. Personalenheten har fått uppdraget att ta fram 
en strategi för det fortsatta arbetet med fokus på arbetsmiljö/ 
arbetsbelastning, balans i livet samt flexiblare arbetsförhållanden. 

PENSIONSAVGÅNGAR* 2018-22 2023-27 Totalt 

Omsorgsassistenter 35 40 75
Leg. personal (OK/skolsköterska) 6 10 16
Lärare (grundskola o gymnasie) 14 13 27
Förskolelärare 8 8 16
Fritidspedagog 2 2 4
Barnskötare/dagbarnvårdare 13 5 18
Elevassistenter - 2 2
Fastighet/park/anläggning - - -
Kost- och lokalvårdspersonal 7 9 16
Administrativ personal 12 8 20
Chefer 5 7 12
Teknisk personal 2 1 3
Övriga 18 15 33 

Totalt 122 120 242

* de prognostiserade siffrorna bygger på en pensionsavgång vid 65 års ålder.

SJUKFRÅNVARO TOTALT 2017 2016 Avvikelse 

Totalt för alla arbetstagare 5,8 5,3 0,5
   Kvinnor 6,7 6 0,7
   Män 2,3 2,2 0,1
   Personer upp till 29 år 3,8 3,3 0,5
   Personer mellan 30-49 år 5,6 5,2 0,4
   Personer 50 år och äldre 6,9 6,4 0,5
Varav Långtidsfrånvaro* 47,0 42,8 4,2 

SJUKFRÅNVARO 2017  varav långtids-  
PER KONTOR Sjukfrånvaro sjukfrånvaro*  

Kommunledning 2,8 33,3
Barn- och ungdom 4,2 39,4
Omsorg 8,5 49,4
Samhällsbyggnad 7,0 62,3
Arbets- och näringsliv 5,9 50,3 

Totalt 5,8 47,0
*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Personalredovisning
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Ständiga förbättringar är ett sätt att styra och utveckla verk-
samheten på. I Hylte kommun bygger detta på att samtliga 
medarbetares kompetens och engagemang ska tas tillvara.  
Det innebär att alla medarbetare behöver vara delaktiga och 
engagerade i det förbättringsarbete som sker. 

Under året som gått har kommunledningskontoret växlat upp 
arbetet med ständiga förbättringar genom att kompetensutbilda 
fler utbildare som kan leda och ha hand om utbildningar och 
på så sätt erbjuda ett bättre stöd för organisationens medarbe-
tare och chefer. Utvärderingarna från de kurser som genomförts 
under året visar på mycket goda omdömen. 

CHEF- OCH LEDARUTVECKLING
Kommunens chef-och ledarprogram finns i dag i tre nivåer.

NIVÅ 1 syftar till att ge grundläggande kunskaper som varje 
chef i Hylte kommun behöver i sin roll. Under våren startade 
en ny omgång av nivå 1 som 2017 omfattat 14 kurser.  
Under året har 25 chefer varit aktiva på nivå 1. 

NIVÅ 2 har som målsättningen att ge förutsättningar och 
verktyg för att utvecklas i rollen som chef och i det person-
liga ledarskapet. Under 2017 har sex kurser genomförts och 
totalt 20 chefer har varit aktiva.  En stor förändring under 
året är att nivå två kompletteras med konceptet utvecklande 
ledarskap (UL). Konceptet är hämtat ifrån försvarshögskolan 
(FHS) och bygger på forskning och studier som visar på såväl 
individuell som organisatorisk utveckling efter genomförd 
utbildning. Hylte kommun har i dagsläget två utbildade hand-
ledare i konceptet vilket gör att man kan bedriva utbildningar 
på egen hand utan att ta in externa utbildare.

NIVÅ 3 bygger i dagsläget på individuell kompetensutveck-
ling i överenskommelse med sin chef. Detta innebär att nivå 
3 i nuvarande form inte har några bestämda kurser som ska 
genomföras.  

Morgondagens Ledare är ett samverkansprogram mellan 
Region Halland, Halmstad, Laholm, Varberg, Falkenberg, och 
Hyltes kommuner. Syftet är att identifiera, utveckla och stärka 
nya chefer/ledare. Programmet riktar sig till tillsvidareanställda 
som har intresse, ambition och potential att utvecklas mot en 
framtida chefsroll. Två medarbetare från Hylte kommun har 
genomgått programmet 2017. Rekryteringen inför den sjätte 
omgången har genomförts under hösten och av nitton sökan-
den har två deltagare valts ut till programmet 2018. 

MEDARBETARE I HYLTE KOMMUN
Den 31 december 2017 hade Hylte kommun 1 168 medarbetare. 
Av dessa var 955 tillsvidareanställda och 213 visstidsanställda.  
Det innebär en ökning med 92 medarbetare i förhållande till 
föregående år. Detta kan förklaras genom att kommunen har vuxit 
kraftigt vilket har medfört ett behov av att anställa fler medarbeta-
re inom flera områden men speciellt inom skola och förskola.

MEDARBETARENKÄT 2017
HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra 
offentliga arbetsgivare. 

I kommunens arbete med Employer branding har personalen-
heten valt att vartannat år göra en förkortad medarbetarenkät 
som främst mäter HME utöver den större som sker enligt 
tidigare vartannat år. Enkäten omfattar nio frågor som mäter 
HME och därutöver kompletterats med en fråga kring resultat-
styrning samt en fråga kring arbetsbelastning/stress det vill säga 
totalt elva frågor.

Enkäten genomfördes under mellan mitten av oktober till mitten 
av december. Resultatet (HME-index) har sjunkit från 79 till 77. 

PROJEKTET RÄTT TILL HELTID
Hösten 2017 togs en handlingsplan fram mellan Hylte Kommun 
och fackförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet lokalt. 
Syftet med handlingsplanen är att öka andelen heltidsarbetande. 
Det togs även fram en projektplan för projektet Rätt till heltid. 

Under 2018 ska projektledningen tillsammans med projekt-
gruppen ta fram en modell för att erbjuda medarbetare heltids-
arbete anpassad efter Hylte kommuns förutsättningar.

PERSONALEN I SIFFROR 2017 2016 Avvikelse 

Antal anställda 1 168 1 076 92,0
     Tillsvidareanställda 955 885 70,0
     Visstidsanställda 213 191 22,0
Andel män % 19,6 15 4,6
Andel kvinnor % 80,4 85 -4,6
Genomsnittlig anställningstid  12,2 13,1 -0,9
    för män 7,7 8,4 -0,7
    för kvinnor 13,3 14,1 -0,8
Medelålder (år) 44,4 44,8 -0,4
Medelsysselsättning (%) 92,2 91,7 0,5
Antal pensioneringar 9 14 -5,0
Personalkostnader (mkr) 537,0 488,0 49,0
Årsarbetare 882 808 74,0 

Personalredovisning
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FINANSIELL ANALYS

ÅRETS RESULTAT
Kommunens resultat 2017 blev 23,1 miljoner kronor (mkr) 
och det motsvarar 3,6 procent av kommunens skatteintäkter 
och utjämningsbidrag. För att kommunen inte ska ha högre 
kostnader än intäkter har fullmäktige beslutat att årets resultat 
ska vara minst 1,9 procent av kommunens skatteintäkter och 
statsbidrag och det hade för 2017 inneburit ett resultat på  
12,1 mkr. Resultatet 2017 är 31,3 mkr sämre än rekordresulta-
tet 2016 men det resultatet påverkades mycket av en engångs-
intäkt på 43,2 mkr som intäktsfördes under 2016. Även 2017 
fick kommunen ett stöd med anledning av flyktingsituationen. 
Stödet utgjordes av kommunens andel av Välfärdsmiljarderna 
som uppgick till 26,7 mkr. Årets resultat stärker kommunens 
ekonomi och det 2017 är det trettonde året i rad som Hylte 
kommun redovisar ett positivt resultat. 

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADS- 
UTVECKLING 
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade 
från 2016 till 2017 med 33,9 mkr kronor och det motsvarar en 
ökning på 5,6 procent. Kommunens nettokostnadsutveckling 
har också den ökat och det med 11,8 procent till 616,3 mkr 
från 551,1 mkr 2016. Att kommunens nettokostnader ökar 
mer än skatteintäkterna är inte hållbart på sikt då kommunens 
ekonomi riskeras urholkas. Att kostnaderna ökar mer än intäk-
terna är dock ingen trend i kommunen då intäkterna har ökat 
mer än kostnaderna 2014, 2015 och 2016 och om man tittar 
på utvecklingen över de senaste tre åren så har intäkterna ökat 
med 24 procent och kostnaderna med 19 procent. 

SOLIDITET
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Måttet visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som har finansierats av egna medel.  En hög soliditet 
innebär att kommunen har finansierat en stor del av kommu-
nens tillgångar med egna medel. Soliditeten påverkas av det 
årliga resultatet, nyupplåning, amortering och investeringstakt. 
Kommunens soliditet för 2017 var 36,8 procent vilket är 8,6 
procent över kommunfullmäktiges beslutade mål för god kvali-
tet som är 28 procent. Årets soliditet är också en förbättring av 
solditeten från förra året med 2,8 procentenheter. Den förbätt-
rade soliditeten beror till stor del på årets resultat men också en 
lägre investeringstakt än vad som var planerad.  

För att Hylte kommun ska kunna bedriva en långsiktig och kvalitativ verksamhet är det viktigt att kommunens 
ekonomi är i balans. För att säkerställa att kommunen har en god ekonomi har kommunfullmäktige beslutat 
om fem finansiella nyckeltal med tillhörande kvalitetsnivåer som ska signalera hur kommunens ekonomiska si-
tuation ser ut. Den finansiella analysen görs med kommunfullmäktiges ekonomiska nyckeltal i fokus men även 
andra finansiella nyckeltal redovisasas för att ge en mer komplett bild av kommunens ekonomiska situation. 
Under 2017 uppnådde kommunen god kvalitet i samtliga fem beslutade ekonomiska nyckeltal.

    Accepterad 
FINANSIELLA NYCKELTAL 2017 2016 2015 kvalitetsnivå 

Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag (%) 3,6 9,0 3,8 1,9

Soliditet (%) 36,8 34,0 27,5 28
Nämndernas budgetavvikelse (%) 0,4 0,9 0,1  +/- 1,0
Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar (%) 100 203,5 169,6 95
Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%) 51,9 59,5 60,7 60 

ÅRETS RESULTAT 2017 2016 2015 

Årets resultat  (mkr) 23,1 54,4 20,3 

Årets resultat i f h till  
skatteintäkter och utjämning 3,6 9,0 3,8  

SKATTE- OCH NETTO- 
KOSTNADSUTVECKLING 2017 2016 2015 

Skatteintäkter och utjämning (mkr) 639,4 605,6 513,8 

Varav tillfälligt stöd till kommuner  
och landsting med anledning  
av flyktingsituationen  43,2  

Ökning skatteintäkter och  
utjämning i procent 5,6 13,4 5,9 

Ökning skatteintäkter och utjämning  
exkl. tillfälligt stöd i procent 5,6 5,3  

Verksamhetens nettokostnad  
inkl. finansnetto 616,3 551,1 513,8 

Ökning i procent 11,8 7,3 4,3  

SOLIDITET 2017 2016 2015 

Soliditet enligt balansräkningen  
i procent 36,8 34,0 27,5 

Finansiell analys
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SOLIDITET INKLUSIVE 
ANSVARSFÖRBINDELSEN 2017 2016 2015  

Soliditet inklusive ansvars-
förbindelsen i procent 5,4 1,6 -7,6 

BALANSKRAVUTREDNING OCH 
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 2017 2016 2015 

Årets resultat 23,1 54,4 20,3 

Avgår vinster vid avyttring -0,5 -0,3 -0,1 

Årest resultat efter 
balanskravsjusteringar 22,6 54,2 20,2 

Reservering till RUR -16,5 -42,1 -9,5 

Disponering från RUR    

Årets Balanskravsresultat 6,1 12,1 10,7  

Kommunen tillämpar den 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 uppgår 
2017 till 219,0 mkr och är betydande i relation till de totala 
skulderna i balansräkningen, men den ska också utbetalas un-
der en lång tid. Den är likväl ett reellt åtagande. Om soliditeten 
ska bli rättvisande krävs att ansvarsförbindelsen läggs in som 
en avsättning i balansräkningen. Förra året var första gången 
sedan blandmodellen infördes 1998 som Hylte kommun kunde 
redovisa en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelse och under 
2017 har soliditeten stärkts ytterligare, från 1,6 till 5,4 procent.

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD 
AV INVESTERINGAR
För att kommunen inte ska behöva låna till investeringar har 
kommunfullmäktige beslutat att kommunens investeringar ska 
vara självfi nansierade till 95 procent, det vill säga fi nansierade 
av årets avskrivningar, årets resultat eller överskottslikviditet. 
Så länge kommunen inte har tagit upp lån för att fi nansiera 
investeringsverksamheten bedöms investeringarna vara själv-
fi nansierade till 100 procent. Då kommunen inte har tagit 
några nya lån under året och ändå klarat av att betala för samt-
liga investeringar bedöms självfi nansieringsgraden under 2017 
vara 100 procent och därmed har god kvalitet uppnåtts.

BALANSKRAVUTREDNING 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 har exkluderats. Hylte 
kommun uppfyller balanskravet och har heller inget negativt 
resultat från tidigare år som behöver regleras.

Från och med 2013 fi nns det möjlighet att bygga upp reserver 
inom ramen för det egna kapitalet- Resultatutjämningsreserven 
gör det möjligt att sätta av en del av överskottet i goda tider för 
att täcka negativa resultat vid en lågkonjunktur.

För 2017 motsvarar det 16,5 mkr som kommer att reserveras för 
att kunna användas under sämre år. Med den här avsättningen 
har kommunen nu en resultatutjämningsreserv på 70,6 miljoner.

Finansiell analys

Första spadtaget vid den påbörjade renoveringen av Unnaryds skola.
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LIKVIDITET 2017 2016 2015 

Kassalikviditet i procent 110,6 133,5 101,1 

PENSIONSKOSTNADER
Kommunens pensionskostnader uppgick under 2017 till 36,9 mkr 
och det är en ökning från 2016 med 3,4 mkr. Att pensionskostna-
derna ökar är en trend som håller i sig över tid och det är en följd 
av att antalet anställda i kommunen har ökat och att lönerna ökat 
för de anställda mellan åren. Kommunens ansvarsförbindelse för 
pensioner intjänade innan 1998 minskade med 3,7 miljoner och 
kostnaden för de pensionerna minskade marginellt. Förklaringen 
till den minskade ansvarsförbindelsen är att det är en skuld som vi 
betalar av med pensionsutbetalningar och i samband med att pen-
sionerna betalas ut kommer även anvarsförbindelsen att fortsätta 
minska framöver.  

KASSAFLÖDESANALYS
Under 2017 minskade kommunens likvida medel från med 5,4 mkr  
från 78,9 mkr till 73,5 mkr. Att de likvida medlen minskar trots 
det positiva resultatet beror på att kommunen har amorterat 
ett långfristigt lån på 26,5 mkr och att kommunen under 2017 
har investerat för 63,6 mkr men bara haft avskrivningar på 
anläggningstillgångarna på 34,9 mkr. Likviditeten har stärkts 
i samband med att kommunens verksamhetsfordringar har 
minskat samtidigt som kommunens verksamhetsskulder har 
ökat. Kommunens likvidetet bedöms fortsatt som god och det 
finns inga planer på att öka kommunens belåning för att klara 
av framtida betalningar under de kommande åren.

LÅNGFRISTIGA SKULDER 
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens långfristiga 
skuld ska vara lägre än 60 procent av värdet på kommunens 
anläggningstillgångar för att god kvalitet ska vara uppfylld. Under 
2017 amorterade kommunen ett lån på 26,5 miljoner samtidigt 
som kommunen investerade för mer än kommunens tillgångar 
minskade i värde så den långfristiga skuldens del av kommunens 
anläggningstillgångar minskade med 7,6 procent till 51,9 procent 
och därmed uppnådes god kvalitet under 2017.

LIKVIDITET
Kommunens kassalikviditet har under 2017 minskat från 133,5 
till 110,6 procent. Kassalikviditeten är ett mått kommunens 
likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kom-
munens kortsiktiga fordringar och en kassalikviditet på över 
100 procent bedöms som god i kommunala sammanhang. Trots 
att kassalikviditeten gått ner något bedöms kommunens finansiel-
la beredskap på kort sikt som god.

PENSIONER 2017 2016 2015 

Totala pensionskostnader mkr 36,9 33,5 31,2 

Varav pensioner intjänade fram till 1998 10,2 10,3 10,8 

Ansvarsförbindelse 219,0 222,7 228,5 

Avsättning 10,1 9,7 9,2  

LÅNGFRISTIGA SKULDER 2017 2016 2015 

Långfristig låneskuld (mkr) 267,6 290,5 290,5 

Långfristig låneskuld i förhållande  
till anläggningstillgånggar 51,9 59,5 60,7 

Långfristig låneskuld i förhållande  
till anläggningstillgånggar  
förändring i procent -7,6 -1,2 -3,8 

Finansiell analys
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NÄMND/STYRELSE Budget Utfall Avvikelse Avvikelse i % 

Kommunfullmäktige 0,6 0,7 -0,1 -8,8 
Kommunstyrelsen 48,0 44,5 3,5 7,2 
KS exlusive kommunfastigheterna 47,9 46,5 1,5 3,0 
Räddningsnämnden 11,7 12,0 -0,2 -2,0 
Samhällsbyggnadsnämnden 23,0 20,6 2,4 10,5 
Tillsynsnämnden 0,1 0,1 0,0 36,6 
Arbets- och näringslivsnämnden 56,1 52,5 3,6 6,4 
Revisionen 0,9 0,9 0,0 0,5 
Överförmyndarnämnden 0,8 0,2 0,6 72,5 
Barn- och ungdomsnämnden 305,6 309,4 -3,9 -1,3 
Omsorgsnämnden 176,9 180,3 -3,4 -1,9 

Total 623,7 621,1 2,6 0,4 

NÄMNDERNAS SAMLADE AVVIKELSER, MKR

NÄMNDERNAS SAMLADE AVVIKELSE
Budgetföljsamhet är strategiskt viktigt för att skapa en stabil 
ekonomi. Kommunfullmäktige har beslutat att nämndernas 
sammanlagda budgetavvikelse ska vara mindre än en procent. 
Nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hade 
under 2017 en samlad positiv avvikelse mot budget på 2,6 
mkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,4 procent och därmed 
uppnådes god kvalitet.

KOMMUNFULLMÄKTIGE hade en negativ budgetavvikelse 
på 8,8 procent. Avvikelsen berodde på att arvodena under året 
blev högre än budgeterat.

KOMMUNSTYRELSEN hade en positiv budgetavvikelse på 
3,5 mkr. Avvikelsen förklaras till största delen av ett över-
skott på kommunfastigheterna på 2 mkr och att kommunens 
satsning på en digitaliseringsenhet kom igång lite senare än 
planerat och därmed utnyttjades inte hela den budgeten. Om 
man räknar bort resultatet för kommunfastigheterna, som 
gäller kommunens samtliga lokaler, blir budgetavvikelsen för 
kommunledningskontoret 3,0 procent.

RÄDDNINGSNÄMNDEN hade en negativ budgetavvikelse på 
234 tkr och det motsvarar 2,0 procent av budgeten. Avvikelsen 
förklaras av att personalkostnaderna för året blev högre än bud-
geterat och intäkterna för automatlarm minskade under året.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN hade en budetavvikel-
se på 2,4 mkr och det motsvarade 10,5 procent av budgeten. 
Avvikelsen beror på att nämnden har fått in högre intäkter än 
man budgeterat och att nämnden inte gjort av med de tilläggs-
anslag de fått budget för då arbetet inte slutförts under 2017. 

TILLSYNSNÄMNDEN hade under 2017 en positiv avvikelse 
på 29 tkr och det motsvarar 36,6 procent av budgeten. Avvi-
kelsen beror på att personalkostnaden blev lägre än budgeterat 
under året.

ARBETS-. OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN hade en positiv 
avvikelse på 3,6 mkr och det motsvarar en budgetavvikelse 
på 6,4 procent. Avvikelsen beror på att kommunen betalt ut 

mindre ekonomiskt bistånd än beräknat och att kommunen har 
haft lägre kostnader för institutionsplaceringar än budgeterat. 

REVISIONEN hade en positiv budgetavvikelse på 4 tkr och det 
motsvarar 0,5 procent av budgeten. 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN hade under 2017 en bud-
getavvikelse 610 tkr och det motsvarar 72,5 procent av bud-
geten. Den stora avvikelsen beror på att kommunens intäkter 
från Migrationsverket var högre än beräknat och att behovet av 
God man var mindre än beräknat under året.

BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN uppvisar en negativ 
avvikelse mot budget på 3,9 mkr och det motsvarar 1,3 procent 
av budgeten. Den största avvikelsen finns i grundskolan och 
den beror på att kommunen har tagit emot många elever med 
omfattande stödbehov. 

OMSORGSNÄMNDEN hade under 2017 en negativ bud-
getavvikelse på 3,4 mkr och det motsvarade 1,9 procent av 
budgeten. Den störasta avvikelsen finns inom verksamheten för 
personlig assistans.

UPPLYSNING OM HÄNDELSE AV  
VÄSENTLIG BETYDELSE
Efter sammanställning av årsbokslutet har kommunen fått 
beslut om avslag på en del av de intäkter från Migrationsverket 
som bokats upp i bokslutet. Det gäller ansökningarna för första 
halvåret gällande betydande extraordinära kostnader för bland 
annat HVB-boendet på Forum. Det innebär högst troligt även 
avslag på ansökan för resterande del av året. I bokslut 2017 
innebär det att Barn- och ungdomsnämnden om detta varit 
känt hade haft en avvikelse på – 4,9 mkr, det vill säga en för-
sämring med ca 1,0 mkr. Kommunen fick samtidigt avslag på 
ansökningar gällande samma ersättning för 2016 där intäkter 
bokats upp i bokslut 2016. När detta regleras kommer det att 
påverka barn- och ungdomsnämnden med ytterligare 1,3 mkr.

Finansiell analys
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KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån för Bostadsstif-
telsen Hyltebostäder och andra externa verksamheter. Kommu-
nens samlade borgensåtagande för lån den 31 december 2017 
var 130,2 mkr. Risken i borgensantagandena bedöms låg.

Hylte kommun har även tecknat en solidarisk borgen för 
Kommuninvests skulder. Kommunens andel av Kommuninvests 
totala skuld är 0,12 procent. Även det här borgensåtagandet 
bedöms förenat med låg risk.

BANKGARANTI 
Hylte kommun tecknade 2014, efter krav från Länsstyrelsen, 
en bankgaranti på 45 mkr. Kravet handlar om att uppfylla den 
ekonomiska säkerheten för deponiverksamheten Borabo. 
Säkerheten motsvarar de kostnader som förväntas uppstå om åt-
gärderna måste utföras. Garantin är tecknad fram till 2050-12-31.

AVSLUTANDE KOMMENTAR
För trettonde året i rad redovisar kommunen ett positivt 
resultat. Under året har kvalitetsnivån för god ekonomiskt 
hushållning uppnåtts på samtliga fi nansiella nyckeltal och Hylte 
kommun bedöms gå in i 2018 i en starkare ekonomisk ställning 
än man gjorde 2017.

KOMMUNKONCERNEN
I koncernen ingår Hylte kommun och Bostadstiftelsen Hylte-
bostäder (100 procent). Kommunkoncernen redovisar ett resul-
tat för 2017 på 30,8 mkr. Både kommunen och Hyltebostäder 
visar positiva resultat och koncernens fi nansiella ställning 
fortsätter stärkas efter rekordåret 2016 då koncernens resultat 
var 74,4 mkr.

Koncernens soliditet har under året stärkts från 35,1 till 37,1 
procent och det är en följd av de goda resultateten ökar kon-
cernens egna kapital. En stärkt soliditet gör koncernen bättre 
rustad för framtida utmaningar som väntar både kommunen 
och Hyltebostäder.

Koncernens kassalikviditet har under året minskat från 119,5 
till 101,4 procent. Den minskade likviditeten kan förklaras 
med att kommunen har amorterat att lån på 26,5 miljoner och 
därmed minskat koncernens likvida medel och att koncernens 
kortfristiga skulder har ökat med 40,1 mkr.

Sammanfattningsvis går kommunkoncernen bra med goda 
resultat för både kommunen och Hyltebostäder och koncernen 
går in i 2018 i en stabil ekonomiskt ställning. 

NYCKELTAL FÖR KONCERN 2017 2016 2015 

Årets resultat 30,8 74,4 32 

Soliditet 37,1% 35,1% 28,3% 

Kassalikviditet 101,4% 119,5% 98,1% KOMMUNENS VERKSAMHETER

Finansiell analys

Elias Fries skola.
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Kommunstyrelsen

• Den 25 april öppnade kommunens kontaktcenter upp sin
 verksamhet i nyrenoverade och tillgängliga lokaler i markplan.

• Under året har hela kommunledningskontoret samlats på
 ett och samma våningsplan i kommunhuset. Det har inne-
 burit förändringar för samtliga medarbetare som har bytt  
 arbetsplats och alla utom två medarbetare, kommunchef  
 och kommunråd, delar nu kontor.

• Några anställda på kommunledningskontoret har valts ut 
 för att, som en del av deras tjänster, arbeta som förbättrings-
 ledare. I det uppdraget ingår det att de ska arbeta med 
 frågor som rör ledningsfi losofi , värdegrund, ständiga för- 
 bättringar och fokus på resultat. Förbättringsledarna ska  
 även arbeta för att öka samverkan mellan enheterna.

• Arbetet med att minimera kontanthantering har bland  
 annat inneburit uppstart av swishanslutningar och infö- 
 rande av laddningsbara värdekort för utbetalning av stöd  
 vid individ- och familjeomsorgen.

• Under våren har kommunfullmäktige antagit nya riktlinjer  
 för upphandling och inköp som innebär något förändrade  
 arbetsrutiner i organisationen. 

• Under 2017 har arbetet med införandet av e-arkiv i kom- 
 munen påbörjats och en projektplan antogs av kommunens  
 ledningsgrupp i mars.

• Arbetet med sociala medier utvecklas också. Under 2017  
 har LinkedIn blivit en viktigare kanal för kommunen vad  
 gäller varumärkesbyggande och vid rekrytering.

• Ett antal insatser och projekt har startats upp och genom 
 förts i samverkan med civilsamhället, exempelvis språkstart  
 till nyanlända småbarnsfamiljer, föräldrautbildning, enklare  
 svenskundervisning, odlingsprojekt i Unnaryd och sommar- 
 fest i Hyltebruk.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Nämnds- och styrelseverksamhet

• Ekonomienhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

• Digitaliseringsenhet

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 ären-
den som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand. 
Kommunledningskontoret ansvarar för den övergripande styrningen och ledningen av kommunens verksamheter.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Kommunhuset i Hyltebruk.
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Kommunstyrelsen

UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om kommunstyrelsen 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett antal 
nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns 
under avsnittet God ekonomisk hushållning. Tre av nyckeltalen 
följs även upp på nämndsnivå, Budgetavvikelse i procent, sjuk-
frånvaro i procent samt nöjd medarbetare, se diagram.

Bland nyckeltalen finns fem övergripande som gäller kommu-
nens ekonomi och dessa utvärderas i avsnittet Finansiell analys. 
Ytterligare två övergripande gäller anställda i Hylte kommun 
och de utvärderas under avsnittet Personalredovisning. 

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har kommunsty-
relsen ytterligare nyckeltal att följa upp. Nyckeltalet andel som 
får svar vid kontakt med kommunen via e-post och telefon har 
ökat med 8 procentenheter jämfört med bokslut 2016. Där 
uppnås god kvalitet. Även andelen som upplever ett gott bemö-
tande vid kontakt med kommunen har ökat. Där är däremot 
nivån för godkänd kvalitet högre och uppnås inte vid bokslut 
2017. Dessa mätningar har dock gjorts för kommunen totalt, 
inte bara för kommunstyrelsens verksamheter. Nyckeltalet som 
mäter nöjdhet med kommunens webbplats är inte utvärderat. 

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit fram 
ett program för den politik och verksamhet som de avser att be-
driva under perioden. Sammanställning av målen/uppdragen i sin 
helhet finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. Några 
uppdrag har lagts på kommunstyrelsen. Två av uppdragen har 
genomförts. Dels har investeringsmedel prioriterats för förskola 
och skola och dels har lärarna fått högre och jämställda löner. 

Ett uppdrag som pågår är arbetet med att fram en ny översiktsplan. 
Fiberutbyggnaden i kommunen är också i full gång. Arbete pågår 
också med projektet ”Rätt till heltid” för kommunens anställda. 

Fastighetsförvaltningen har genomfört uppdraget att bygga låg-  
och mellanstadium, Kråkbergsskolan invigdes under hösten. 
Uppvärmning av kommunens fastigheter ska också göras fossil-
fria, där pågår arbete men det är inte slutfört. 

ÅTGÄRDSPAKETET 
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mottag-
nade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den kommun 
som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med bland 
kommuner i Sverige med högst mottagande. Med anledning av 
detta har ett åtgärdspaket tagits fram med ett antal aktiviteter som 
syftar till att organisationen ska kunna upprätthålla en god service 
till kommunens medborgare samtidigt som man säkerställer en 
god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Satsningen innehåll-
er också olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för 
de personer som är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett 
tryggare samhälle. 

Åtgärdspaketet innehåller rekryteringsåtgärder som innebär för-
stärkning av personal som arbetar med migrationsärenden, bland 
annat en koordinator och en handledare. Även en rekryterare har 
anställts för att arbeta kommunövergripande.

Ett annat viktigt uppdrag gäller kommunikation och mycket infor-
mationsmaterial har tagits fram för olika ändamål. Hylte är också 
med i flera samarbetsprojekt med andra aktörer i samhället.

RESULTAT 2017

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att avvikel-
ser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oavsett om 
det är positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet i dia-
grammet). Eftersom resultatet av fastighetsförvaltningen gäller 
kommunens samtliga fastigheter oavsett kontor och verksamhet 
beräknas kommunstyrelsens avvikelse exklusive fastighetsför-
valtningen. Avvikelsen blir då ca 1 460 tkr vilket motsvarar 3,0 
procent. Avvikelsen beror till största del på att digitaliseringsen-
heten startades upp senare än beräknat.

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offent-
liga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och 
har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 73. Efter-
som räddningsnämndens medarbetare är för få för att särredovisa 
ingår deras resultat i kommunstyrelsens. Även om resultatet har 
försämrats jämfört med tidigare år uppnås god kvalitet.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro 
motsvarande 5,5 procent eller lägre. Kommunstyrelsen har en 
sjukfrånvaro på 2,9 procent vilket är en minskning med 0,7 
procentenheter jämfört med föregående år.
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 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2017 AVVIKELSE 2016 2015
Kommunstyrelsen och stöd till politiska partier 2 569 2 558 11 2 824 2 537
Kommunledningskontor 45 363 43 912 1 450 34 760 30 933
Summa exkl fördelade lokalkostnader 47 932 46 470 1 461 37 584 33 470
Fördelade lokalkostnader 70 -1 928 1 998 -2 077 -1 560
Totalt 48 002 44 542 3 459 35 507 31 910

Kopplat till åtgärdspaketet ingick 1 285 tkr i kommunledningskontorets bokslut 2016.

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i kommun- 
styrelsens eget bokslutsdokument.

ÅRET I SIFFROR, TKR

FRAMTID 
I kommunens beslutsstödsystem Hypergene, kommer stort 
fokus att läggas vid att få in modulen samlad rapportering 
som innebär att rapporter som kan presenteras för politiken i 
samband med prognoser med mera kommer kunna tas ut direkt 
från systemet. Målet är också att under 2018 utveckla person-
liga/verksamhetsmässiga portalsidor så att systemet kan börja 
användas som ett beslutsstödsystem.

Ekonomienheten kommer att arbeta vidare med att förbättra 
möteskvaliten vid uppföljningar mellan ekonomen och den 
budgetansvarige. Enheten arbetar även vidare med att förbättra 
upphandlingsprocessen i kommunen.

Personalenheten har fått i uppdrag att ta fram en strategi kring 
Employer branding. Denna strategi kommer att harmoniera 
med kommunens e-strategi och innefattar tre huvudområden 
–arbetsmiljö/Arbetsbelastning, balans i livet samt flexiblare 
arbetsförhållanden. Arbetsbelastning är kommunens största 
problem utifrån resultatet av medarbetarenkäten och balans i 
livet och flexiblare arbetsförhållanden är det som främst efter-
frågas av blivande medarbetare. Målsättningen är att ha arbetat 
fram en strategi under första halvåret 2018.

En digitaliseringschef är nyrekryterad till Hylte kommun.  
Under 2018 kommer detta bland annat resultera i politiskt 
beslut om en digitaliseringsstrategi med handlingsplaner.  
Det är viktigt för IT att delta i arbetet som följer med att rea- 
lisera planerna - i samverkan och med fokus på att stödja di-
gitaliseringsprojekten med en stabil IT-plattform anpassad och 
dimensionerad för digitalisering och verksamhetsutveckling.

Arbetet med förberedelser och utveckling av informationssäker-
heten inför kommande Dataskyddsförordning (GDPR) kräver 
mycket resurser i form av arbetstid. Till detta kommer även 
behov av konsultinsatser (expertkompetens inom informations-
säkerhet) och system för att stötta de nya processerna. 

Nämndsadministrationens fokus under det kommande året är 
valet hösten 2018 och planeringen inför den kommande man-
datperioden 2019-2022.

Under 2018 planerar Hyltebostäder också att fortsätta föränd-
ringen av organisation och arbetssätt för att öka effektiviteten i 
förvaltningen av både Hyltebostäders och kommunens fastig- 
heter. Under- hållsplaner för kommunens fastigheter kommer 
att tas fram. Flera större underhållsprojekt kommer att genom-
föras med tilläggsanslag för underhållsinsatser som fastighets-
förvaltningen tilldelats.

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1 461 tkr exklusive fastighetsförvaltningen. Avvikelsen beror till 
största del på att digitaliseringsenheten kom igång senare än beräknat. Ytterligare en orsak är att arbetet med översiktsplanen är 
försenat. Fastighetsförvaltningens avvikelse uppgår till 1 998 tkr och avser kommunens samtliga fastigheter. 

Kommunstyrelsen
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VARFÖR BEHÖVER KOMMUNEN 
ARBETA MED DIGITALISERING?
– Digitaliseringen i samhället är en lika 
stor samhällsförändring som när Sverige 
började industrialiseras. Det är därför vik-
tigt att jobba på ett strukturerat sätt med 
digitaliseringen för att fånga upp idéer 
och behov i syfte att omvandla tekniska 
framsteg till faktiskt samhällsnytta. Ökad 
tillgång och efterfrågan av digitala verk-
tyg påverkar även verksamhetsutveckling-
en i alla organisationer, vilket betyder att 
vi kan behöva nya arbetssätt och metoder.

– Regeringen har som mål att Sverige ska 
vara bäst i världen på att digitalisera sina 
verksamheter. Givetvis ska Hylte kom-
mun var en av de kommuner som visar 
framfötterna även inom digitalisering!

SKA ALLA VERKSAMHETER I 
KOMMUNEN VARA MED?
– Ja, eftersom digitaliseringen är en 
samhällsförändring som berör alla 
verksamhetsområden behöver vi se över 
respektive område i relation till digita-
lisering. Det är av stor betydelse att vi 
arbetar med digitalisering horisontellt för 
att tillsammans utveckla digitala verktyg 
som möter just de behov respektive 
verksamhet har. Det är viktigt att man 
noggrant identifi erar behoven och hur 

digitala verktyg kan möta dessa behov, 
så att man inte utvecklar tekniska prylar 
bara för sakens skull.

– En digitaliseringsprocess kräver 
kompetens från fl era ämnesområden 
så vi behöver team som består av olika 
kompetenser för att kunna utveckla 
digitala verktyg. Digitaliseringsproces-
sen kommer att gå snabbare inom vissa 
verksamhetsområden eftersom vissa 
områden är mer prioriterade utifrån ett 
samhällsperspektiv. Vård- och omsorgs-
området är ett exempel där vi behöver 
hitta nya arbetssätt och metoder.

KAN DU GE EXEMPEL PÅ 
DIGITALISERING SOM KAN 
BLI AKTUELL?
– En av de främsta samhällsutmaningar-
na ligger inom vård och omsorgsområ-
det. Dagens befolkningsstatistik visar att 
andelen äldre ökar i rask takt, samtidigt 
som befolkningen lever längre. Denna 
kombination påfrestar dagens vård- och 
omsorgsverksamheter och dagens resur-
ser räcker inte till.

– Ett exempel på digitalisering inom vård 
och omsorgen kan vara att vi kanske 
skulle kunna införa digital nattlig tillsyn 
för äldre som stöd för hemtjänsten. 

Under en natt kör hemtjänstpersonalen 
i Hylte kommun över 38 mil för att titta 
till de äldre under nattetid. En digital 
nattlig tillsyn hade därför kunnat dels 
effektivisera hemtjänstpersonalens arbete 
och dels ökat vårdkvaliteten.

– Vi har även en utmaning i framtidens 
skola och barnomsorg att integrera digita-
la verktyg som en naturlig del av skol-
gången för att öka den digitala kompeten-
sen så att framtidens vuxna har det som 
krävs för att driva utvecklingen framåt. 
Dagens barn och unga som är födda i 
internets era har ett helt annat perspektiv 
på internets möjligheter och användnings-
områden. De ser det som ett helt naturligt 
sätt att kommunicera och umgås.

VAD ÄR MÅLET MED 
DIGITALISERINGEN?
– Att utveckla Hylte kommun till en 
attraktiv kommun där folk vill bo, leva 
och som de vill fl ytta till. Digitalisering 
är som sagt framtiden och det gäller 
att Hylte kommun lever upp till den 
levnadsstandarden som framtidens kom-
muner kräver för att ta del av samhällets 
tillgångar, kunskaper och framförallt 
resurser som bidrar till hög levnadsstan-
dard och livskvalitet och glädje. 

Madeleine Solenhill, DIGITALISERINGSCHEF I HYLTE KOMMUN

HYLTE KOMMUN FÖRBEREDER FÖR FRAMTIDEN: 

”NU KÖR VI – DEN DIGITALA 
RESAN HAR STARTAT”

Hylte kommun har inrättat en ny tjänst som digitaliseringschef. 
Forskaren Madeleine Solenhill tillträdde tjänsten i september. 

Kommunstyrelsen
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Räddningstjänst 

• Tillsyn

• Tillstånd brandfarlig och explosiv vara 

• Brandskyddsutbildning 

• Rådgivning

• Krishantering 

RÄDDNINGSNÄMNDEN
Räddningsnämnden ansvarar för att kommuninvånare och företag får det skydd och den säkerhet som skäligt 
vid brand och andra nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd. 

• Den största och mest personalkrävande släckningsinsatsen  
 under 2017 inträffade på Flymosse utanför Bredaryd.

• En större släckningsinsats genomfördes tillsammans med  
 räddningsstyrkor från ytterligare tre kommuner vid en  
 brand på Derome Timber AB. Branden startade 
 i en maskin och spred sig till en spånsilo.

• Ett nytt avtal är tecknat med Stora Enso AB avseende   
 brandkunskapsutbildning.

• Under krisberedskapsveckan i maj genomfördes aktivi- 
 teter för kommuninvånarna gällande hemberedskap.

• En trainee med inriktning säkerhetssamordning började  
 arbeta i september och kommer att arbeta tillsammans  
 med den ordinarie säkerhetssamordnaren under ett år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Räddningsnämnden

 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2017 AVVIKELSE 2016 2015
Räddningstjänst 11 613 11 842 -229 11 181 10 605
Krishantering 119 123 -4 117 120
Totalt 11 732 11 966 -234 11 298 10 725

Mer information om avvikelsen mot budget fi nns i texten under rubriken Ekonomisk analys.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Räddningsnämndens sammanlagda budget 2016 uppgår till 11 732 tkr. Nämnden har en negativ avvikelse mot budget på 234 tkr, -2,0 
procent. Avvikelsen orsakas bland annat av minskade intäkter för automatlarm, utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst 
under preparandutbildning för tre personer samt inköp av material inför brandkunskapsutbildningar.
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Deltidsbrandmän i Hylte kommun. 
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RESULTAT 2017

Räddningsnämnden

UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett antal 
nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns 
under avsnittet God ekonomisk hushållning. Tre av nyckeltalen 
följs även upp på nämndsnivå, Budgetavvikelse i procent, sjuk-
frånvaro i procent samt nöjd medarbetare, se diagram. 

UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett antal 
nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns 
under avsnittet God ekonomisk hushållning. Tre av nyckeltalen 
följs även upp på nämndsnivå, Budgetavvikelse i procent, sjuk-
frånvaro i procent samt nöjd medarbetare, se diagram. 

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden ett 
nyckeltal att följa upp. Det gäller responstid och där når verk-
samheten god kvalitet. I statistikunderlaget räknas endast prio 
1 larm. Utfall vid bokslutet är att i 87 av 90 fall var räddnings-
tjänsten på plats inom 20 minuter. Det motsvarar 96,7 procent 
vilket är i nivå med bokslut 2016.

ÅTGÄRDSPAKET
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort 
mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den 
kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns 
med bland kommuner i Sverige med högst mottagande. Med 
anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram med ett 
antal aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna 
upprätthålla en god service till kommunens medborgare samti-
digt som man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i 
kommunen. Satsningen innehåller också olika typer av åtgärder 
för att skapa sysselsättning för de personer som är utanför 
arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle. 

För räddningsnämnden handlar det om att skapa nätverk eller 
utnyttja befintliga nätverk för att motverka sociala risker. En 
regional analys och lokala åtgärdsplaner togs fram under 2016 
men under 2017 har arbetet med nätverket stått stilla.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till or-
dinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro motsva-
rande 5,5 procent eller lägre. Räddningsnämnden har en sjukfrån-
varo på 0,1 procent och når därmed god kvalitet med marginal.

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckel-
tal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra 
offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckel-
talet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 
73. Eftersom räddningsnämndens medarbetare är för få för att 
särredovisa ingår deras resultat i kommunstyrelsens, se diagram 
under kommunstyrelsens avsnitt. Även om resultatet har för-
sämrats jämfört med tidigare år uppnås god kvalitet.

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att avvi-
kelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oavsett 
om det är positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet i dia-
grammet). För räddningsnämnden motsvarar avvikelsen på  
ca – 230 tkr – 2,0 procent. Avvikelsen beror på extra kostnader 
för förlorad arbetsförtjänst under utbildning, inköp av material 
samt på minskade intäkter för automatlarm.

FIP, första insats person i deltidsorganisationen innebär att 
personen har räddningsbilen hemma och på arbetet för att vid 
larm kunna åka direkt till brand- eller olycksplats.  
Räddningsbilen är utrustad med verktyg och en begränsad 
mängd släckmedel. Tanken är att FIP ska slippa åka till sta- 
tionen och därmed kunna ge de drabbade hjälp snabbare.

För att begränsa skador vid exempelvis en brand gäller det age-
ra snabbt och vid ett sjukdomsfall kan minuter rädda liv - det 
handlar om att hindra, bryta eller fördröja ett händelseförlopp 
i väntan på räddningstjänsten och/eller ambulans. Ett av våra 

mål är att korta responstiden, alltså att ge de drabbade hjälp 
snabbare. Detta kan uppnås genom att samverka och larma 
andra anställda inom kommunen som blir semiprofessionella 
exempelvis hemtjänsten eller vaktmästare. 

Tjänsten som säkerhetssamordnare bör utvärderas för att kon- 
trollera om arbetet ska förändras inför framtiden. Under några 
år har en ök-ning skett av arbetsuppgifter och under de när-
maste åren kommer arbete med ”Civilt försvar” att initieras. 
Det är viktigt att en utredning påbörjas så att kommunen kan 
få en kontinuitet i säkerhetsarbetet.

FRAMTID 
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Samhällsbyggnadsnämnden

VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Miljö- och hälsoskydd

• Park och gata

• Kost

• Lokalvård

• Vatten och avlopp samt renhållning

• Plan- och bygg

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden är en mångsidig nämnd som ansvarar för områden som stadsbyggnadsfrågor, 
användning av vatten och avlopp, renhållning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.

• Marknadsplatsen i Torup har sålts till två olika bolag för 
 ny byggnad av fl erbostadshus. Ytterligare 14 villatomter 
 i Torup såldes under slutet av året. 

• En översyn av arrende och upplåtelseavtal har påbörjats och  
 syftet är att gå igenom om avtalen fortfarande är aktuella. 

• Avtalet med Stora Enso AB kring övertagandet av Borabo  
 deponi är klart. 

• Under året har cirka 100 bostadsfastigheter fått brev med frå-
 gor om sitt enskilda avlopp. En inventering resulterade sedan 
 i ett 40-tal förelägganden med krav om åtgärd av avloppen.

• Under 2017 har kostverksamheten växt med fl er portioner  
 att tillaga. Enheten har öppnat ett mottagningskök, köpt in  
 utrustning och utökat personalstyrkan.

• Samhällsbyggnadskontoret har tagit över ansvaret för  
 samordningen av kommunens fordonspark och anställt 
 en fordonssamordnare. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
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Samhällsbyggnadsnämnden

RESULTAT 2017
UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett antal 
nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns under 
avsnittet God ekonomisk hushållning. Tre av nyckeltalen följs 
även upp på nämndsnivå, Budgetavvikelse i procent, sjukfrånva-
ro i procent samt nöjd medarbetare, se diagram.

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden ytterligare  
fyra nyckeltal att följa upp. Av dessa når tre upp till godkänd kvalitets- 
nivå. Det fjärde gäller en mätning av företagsklimat som inte kommu-
nen själv gör och den mätningen har inte genomförts de senaste åren. 

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de avser 
att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/uppdra-
gen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk hushåll-
ning. Sex uppdrag har lagts på samhällsbyggnadsnämnden och 
vid bokslut 2017 har samtliga genomförts. Det är kommunala 
handikapprådets där en rutin tagits fram från prioritering av 
frågor fram till behandling i nämnden.

Arbetet med att klimatanpassa kommunen har påbörjats och 
stöd i arbetet är VA-planen som antogs 2016. Ett pilotpro-
jekt tillsammans med SMHI har inletts där ett webbverktyg 
kommer tas fram för att klimatanpassa kommunen. Därutöver 
har arbetet med att förbättra den fysiska miljön i tätorterna är 
igång, bland annat med hjälp av medel från ett tillfälligt anslag 
för allmänna satsningar. Dessutom har gallringar genomförts 
för att skapa en ljusare och trevligare miljö. 

Arbetet med att nå miljömålen fortsätter. Snabbladdningsstolpe 
för elbilar har installerats för allmänheten på kommunpar-
keringen centralt i Hyltebruk. En solcellscarport med åtta 
laddstolpar är installerade och klara. Andelen lokala producen-
ter som levererar till storköken har ökat.

ÅTGÄRDSPAKET
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mottag- 
nade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den kommun som 
tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med bland kom-
muner i Sverige med högst mottagande. Med anledning av detta har  
ett åtgärdspaket tagits fram med ett antal aktiviteter som syftar till  
att organisationen ska kunna upprätthålla en god service till kom- 
munens medborgare samtidigt som man säkerställer en god arbets-
miljö för de anställda i kommunen. Satsningen innehåller också 
olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer  
som är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle.

Sysselsättningsprojektet med fokus på integration och arbets-
glädje startade under september månad 2016. En grupp om 
nio personer är sammansatt, hälften är svenska arbetslösa och 
andra hälften är nyanlända. En handledare leder gruppen som 
tillsammans utför olika aktiviteter där fokus ligger på integra-
tion och arbetsglädje. Gruppens samtliga aktiviteter kopplas 
till samhällsorientering inom olika områden. Detta för att få 
en ökad förståelse för samhällets uppbyggnad samt dess olika 
funktioner. Målsättningen är att 8-10 deltagare deltar samtidigt 
i projektet. Målet är uppfyllt i skrivandets stund deltar 13 per-
soner i projektet. Enligt enkätundersökningen som gjordes  
i december 2017 ser samtliga deltagare projektet som lyckat 
och man känner delaktighet och meningsfullhet.

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra 
offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckel-
talet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 
73. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 85 vilket 
är högre än kommunens totala på 77. Trenden är uppgående 
och kontoret arbetar med att skapa arenor för delaktighet där 
medarbetarna vågar lyfta tankar och idéer.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro 
motsvarande 5,5 procent eller lägre. Samhällsbyggnadsnämnden 
har 2017 en sjukfrånvaro motsvarande 7,0 procent vilket är 
högre än vid bokslut 2016 då den låg på 5,3 procent. 

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp 
av kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att 
avvikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet 
oavsett om det är positiv eller negativ avvikelse (det gröna 
fältet i diagrammet). För samhällsbyggnadsnämnden motsvarar 
avvikelsen på ca 2 400 tkr 10,5 procent. En del av avvikelsen, 
1 400 tkr önskar nämnden resultatbalansera då det handlar 
om beviljade tilläggsanslag som beviljats under 2017 för olika 
aktiviteter där förseningar gjort att utfall inte uppstått under 
2017 utan kommer först under 2018. 
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Samhällsbyggnadsnämnden

 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2017 AVVIKELSE 2016 2015
Samhällsbyggnadsnämnden 534 518 16 562 564
Samhällsbyggnadskontoret 22 433 19 544 2 889 13 563 16 171
   varav           
   Fysisk och teknisk planering 4 796 3 153 1 643 2 712 4 256
   Gator och vägar 7 462 6 720 742 6 146 6 049
   Bostadsanpassning 2 015 1 793 221 1 252 2 186
   Färdtjänst 1 723 2 105 -383 1 814 1 196
   Va och deponi 0 -489 489 -2 394 -1 255
Summa 22 967 20 063 2 905 14 125 16 735
Periodisering VA 0 1 -1 639 -58
Avsättning deponi 0 488 -488 1 755 1 313
Totalt 22 967 20 552 2 416 16 519 17 990

Kopplat till åtgärdspaketet ingick 220 tkr i samhällsbyggnadskontorets bokslut 2016
Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget 
bokslutsdokument.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2017 uppgår till 22 968 tkr. 
Tilläggsanslag som nämnden har fått under året är bland annat riv-
ningslov Kambo, DP industriområde Kambo, översyn arrende, gång 
och cykelväg Prästgårdsvägen och Gång och cykelbro Kinnared.

Samhällsbyggnadsnämnden visar en positiv avvikelse vid bok-
slutet med 2 906 tkr innan avsättning deponi samt periodise-
ring VA och efter avsättning samt periodisering 2 416 tkr.  
Detta innebär en positiv avvikelse med 10,5 procent. 

Fysisk och teknisk planering visar en positiv avvikelse med  
1 643 tkr. Detta beror delvis på högre bygglovsintäkter än bud-
geterat. Men också på tilläggsanslag som ej utnyttjats fullt ut 
då arbetet inte slutförts under 2017. Även verksamheter inom 
Miljö och hälsa har fått mer intäkter än budgeterat för avlopp 
efter inventering och efter granskning av undervisningslokaler.

Det finns även outnyttjade medel för den allmänna satsningen 
som nämnden önskar resultatbalansera.

Bostadsanpassningen uppvisar en positiv avvikelse trots att 
ansökningarna varit fler under 2017 än under 2016.Verksam-
heten för färdtjänst uppvisar däremot en negativ avvikelse och 
orsaken är att antal resor ökat.

Kostverksamheten har vid bokslutet en negativ avvikelse på 
600 tkr vilken orsakas bland annat av nyöppnat mottagnings-
kök, inköp av utrustning och utökning av personal.

FRAMTID 
Plan- och byggenheten har under en tid varit hårt belastad 
och en del arbeten har därför blivit eftersatta och tagit läng-
re tid. Enheten kommer att se över möjligheten till utökad 
digitalisering av processer. De har även inlett diskussioner 
om ett samarbete med annan kommun.  

Inventeringen av enskilda avlopp med uppföljande krav i en-
lighet med Havs- och vattenmyndigheten kommer gå vidare. 
Medverkan planeras att ske i projekt inom miljösamverkan 
Halland, bland annat kring förorenad mark.

Ett fokusområde framöver är underhåll och utveckling av 
dricksvattennätet. Motiv till detta är att minska störningar i 
vattendistributionen för boende och industrier. Vinsterna med 
saneringen är att reducera utläckage av rent dricksvatten som 
i sin tur resulterar i lägre kemikalier och energiförbrukning.

Kommunen överlåter Stora Enso att ta över Borabo depo-
ni vilket medför att de kommer att ta ansvar för driften 
och sluttäckning av hela deponin. I och med överlåtelsen 
kommer renhållningsverksamheten vid årsskiftet påbörja 
projektering av en ny komposteringsyta samt hantering 
och omlastning av matavfall och restavfall. Möjligheten att 
transportera bort slammet och låta en extern entreprenör 
behandla slammet ses över. 
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Samhällsbyggnadsnämnden

- De allra flesta är väldigt medvetna om 
sorteringens betydelse och vill göra rätt, 
berättar Krister Carlsson som arbetar 
som drifttekniker på Borabo tillsammans 
med kollegorna Arne Granelund och 
Mats Karlsson. 

- Men det är inte alltid alla tänker på vad 
som kan återvinnas och då kan det ibland 
bli lite fel inflikar Mats Karlsson.

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

De svarar gärna på frågor och försöker 
att på bästa sätt guida besökarna så att 
deras avfall hamnar i rätt container.

NYA SOPSÄCKAR
Från och med den 1 september i år började 
nya regler gälla för återvinningscentralen. 
Brännbart avfall får numera bara slängas 
i genomskinliga sopsäckar. Detta för att i 
längden få bättre ordning på återvinningen. 

- Vi har länge vetat att det hamnar myck-
et förpackningar och annat i brännbart 
som inte ska vara där. Det är ju avfall 
som kan sorteras ut och återvinnas men-
ar Mats Karlsson. 

- Vi ser förpackningarna nu på ett annat 
sätt i de genomskinliga säckarna, och det 
är ju bra för vårt fortsatta arbete säger 
Arne Granelund.

Krister Carlsson berättar att det inte 
längre går att gömma avfallet på samma 
sätt som tidigare. 

- Vi gör detta för att få en bättre bild 
av vad som slängs och i förlängningen 

öka återvinningen.

Vissa säckar ser de inte förrän de redan har 
hamnat i containern, men om de hinner 
prata med personerna som slänger avfallet 
så brukar de ge lite tips kring sorteringen.

- Vi har stoppat en del personer som 
kommit med svarta sopsäckar som velat 
slänga brännbart. De har då fått genom-
skinliga säckar från oss och fått packa om 
avfallet för att få slänga det i den contai-
nern. I säckarna finns det ibland elektro-
nikprodukter och förpackningar - detta är 
inte helt ovanligt menar Mats Karlsson.   

Carolina Storberg är VA- och renhåll-
ningschef och hon menar att vi måste  
bli bättre på att sortera.

- Avfallet ska vi se som en resurs och vi 
måste återvinna så mycket som möjligt. 
Vi måste också tänka om och konsumera 
smartare. 

ÖVER FÖRVÄNTAN
Men reaktionerna som man fått kring de 
nya reglerna har varit lite oväntade.

- Detta har verkligen fungerat över  
förväntan och vi har inte upplevt så 
mycket reaktioner egentligen berättar 
Arne Granelund. 

Många har anammat de genomskinliga 
säckarna och förstår varför det är viktigt. 

- Vi är väldigt glada att det har gått så 
här bra och vill verkligen tacka alla be-
sökare för förståelsen när vi meddelat att 
de inte fått slänga de svarta sopsäckarna 
i brännbart tillägger Mats Karlsson.

NÄSTA STEG
Men det är ju inte bara viktigt att per-

sonalen kan se vad som finns i påsarna. 
Det är också av stor vikt att det är rätt 
saker som sorteras ut i rätt container. 

- Nästa steg är ju att få ut mer förpack-
ningar från det brännbara berättar 
Krister Carlsson. Förpackningarna kan 
ju återvinnas, så det är helt ogjort arbete 
att sortera ut förpackningarna om du 
ändå slänger allt i brännbart. 

- Det smidigaste är ju om man kan sortera 
rätt i olika kassar eller behållare hemma 
och sen lämna förpackningar av glas, papp, 
metall och plast på någon av återvinnings-
stationerna i kommunen. Då blir det lättare 
att göra rätt, menar Mats Karlsson. 

GENOMSKINLIGA SOPSÄCKAR   

GER BÄTTRE ÅTERVINNING
Varje år har kommunens återvinningscentral Borabo cirka 25 000 besök. Det innebär drygt 100 besökare per 
dag. Detta innebär också väldigt mycket avfall som ska hanteras från invånare och företagare i kommunen. 
Men hur miljömedvetna är egentligen Hylteborna?

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

ÅTERVINNINGSSTATIONER

P Läs mer om sortering på ftiab.se

VILKA SOPOR RÄKNAS 
SOM BRÄNNBART AVFALL?
Återvinningscentralen Borabo ligger 
strax utanför Hyltebruk samhälle, 
längs vägen till Femsjö. Där kan du 
lämna och sortera även grövre avfall 
och vara säker på att det tas om 
hand på bästa sätt. Ta gärna hjälp av 
personalen på plats om du är osäker. 

Det som räknas som brännbart är 
till exempel: kläder, skor, gummi, 
skumgummi, CD- skivor, VHS-band, 
täcken och kuddar, slangar och cykel-
däck, presenningar, böcker, kuvert, 
takpapp, dynor, dammsugarpåsar, 
mattor, frigolit, tapet, pärmar m.m. 

Förpackningar, trä och hårdplast räk-
nas inte som brännbart och sorteras 
därför i andra containrar.

P Läs mer på hylte.se
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Näringsliv och Turism

• Fritid och Folkhälsa

• Arbete och Försörjning

• Bibliotek och Kultur

ARBETS- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Nämnden ansvarar för frågor som i första hand riktas till vuxna i Hylte kommun. Dessutom ansvarar nämnden 
för frågor riktade till andra målgrupper inom området Fritid och Folkhälsa och Bibliotek och Kultur.

• Arbets- och näringslivskontoret, omsorgskontoret och barn-  
 och ungdomskontoret har utvecklat samarbetet inom social-
 tjänsten genom att skapa ett konsultationsteam och påbörja  
 ett projekt för att skapa en gemensam öppenvård.

• Arbetsmarknadsenheten har i olika projekt arbetat med att  
 integrera människor som av olika anledningar står utanför  
 den ordinarie arbetsmarknaden. Grundtanken är att med  
 stöd och vägledning hjälpa dem ut i arbetslivet.

• Ett Företagscenter invigdes i augusti i Hyltebruk. Lokalen  
 hade under hösten cirka 60 bokningar.

• Hylte kommun blev för andra året i rad utsedd till årets klätt-
 rare i Halland i Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimatet.

• Sedan invigningen av Hylte fritidsgård i september har besö- 
 karna varit många. Stort fokus har varit på att sätta en 
 grund för verksamheten gällande värdegrund, regler och  
 praktiska frågor.

• Samtliga bibliotek har infört Meröppet som innebär att de 
 är tillgängliga även när de inte är bemannade. 
 Besöksstatistiken har under året ökat med 11 procent.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Arbets- och näringslivsnämnden
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UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna upp-
fyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett antal 
nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns 
under avsnittet God ekonomisk hushållning. Tre av nyckel- 
talen följs även upp på nämndsnivå, Budgetavvikelse i procent, 
sjukfrånvaro i procent samt nöjd medarbetare, se diagram.

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden yt- 
terligare fyra nyckeltal att följa upp. Av dessa når två upp till 
godkänd kvalitetsnivå. Ett nyckeltal, väntetid i antalet dagar 
från första kontakt till beslut, uppfyller delvis god kvalitets- 
nivå och mätmetoderna har förändrats sedan nuvarande kvali- 
tetsnivåer beslutades. Förändringen har inneburit att det är 
svårare att nå godkänd kvalitetsnivå men i jämförelse med 
genomsnittet i riket är resultatet fortfarande bra.

Nyckeltalet som mäter andel som kommer ut i arbete eller 
studier efter avslut inom arbetsmarknadsenheten visar ett 
resultat på 26 procent för 2016 vilket ger bedömningen ej 
godkänd nivå. Statistik för 2017 är ej tillgänglig. Jämförs 
resultatet med jämförbara kommuner är det ett bra resultat 
vilket ger en indikation på att kvalitetsnivån bör ses över.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de 
avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/
uppdragen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk 
hushållning. Fyra uppdrag har lagts på arbets- och närings-
livsnämnden. Nämnden har fattat beslut om aktiviteter som 
ska genomföras för tre av uppdragen och det arbetet pågår. 
Uppdragen handlar om att barn och ungdomars uppväxtvill-
kor ska utjämnas, förbättra föreningslivets villkor samt att 
skapa mötesplatser för olika kulturer. Exempel på aktiviteter 
som ingår i planerna är att starta en fritidsgård, anordna kul-
turarrangemang och läsfrämjande insatser samt stötta olika 
föreningar. Det fjärde uppdraget som handlar om deltagande  
i regionalt innovationsarbete är inte aktuellt i nuläget. 

Arbets- och näringslivsnämnden

RESULTAT 2017

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offent-
liga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och 
har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 73. Resulta-
tet i årets medarbetarenkät är ett värde på 78 vilket är något högre 
än kommunens totala på 77. Det är dock en minskning jämfört 
med föregående år (83). Det som är glädjande i enkäten är att den 
faktor där kontoret är starkast är inom ledarskap.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till  
ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro mot- 
svarande 5,5 procent eller lägre. I bokslut 2017 har kontoret ett 
sjukskrivningstal på 5,92 procent (inklusive arbetsmarknadsåt- 
gärder). I bokslut 2016 var sjukskrivningstalet 4,15 procent (då 
exklusive arbetsmarknadsåtgärder). En förklaring till ökningen 
kan vara att kontoret har vuxit snabbt och haft stora utmaningar  
i och med ett ökat antal arbetsuppgifter, inte minst på grund av 
nyanlända. Det är en bidragande orsak till att det under året har  
gjorts många rekryteringar och det har dessutom varit en hög perso-
nalomsättning inom verksamheten för Individ- och familjeomsorgen.

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp 
av kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att 
avvikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet 
oavsett om det är positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet 
i diagrammet). För arbets- och näringslivsnämnden motsvarar 
avvikelsen för 2017 6,4 procent. De stora delarna i avvikelsen 
kommer från verksamheten för ekonomiskt bistånd och institu-
tionsplaceringar, ca 2 500 tkr totalt. Det är i sig verksamheter 
som det får anses positivt att inte budgeten behöver användas.
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ÅTGÄRDSPAKETET 
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mot- 
tagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den kom-
mun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med 
bland kommuner i Sverige med högst mottagande.  
Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram med 
ett antal aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna 
upprätthålla en god service till kommunens medborgare samti-
digt som man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i 
kommunen. Satsningen innehåller också olika typer av åtgärder 
för att skapa sysselsättning för de personer som är utanför 
arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle. 

Sedan starten av projektet har 26 kvinnor och 38 män anvisats 
till projektet Unga vuxna 18-29 år. Hittills har 25 personer fått 
arbete, tolv i kommunal verksamhet och tretton i privat.  
Åtta har fått praktik och fem har börjat studera.

En praktiksamordnare anställdes 2016. Syftet med tjänsten var 
att underlätta för chefer och medarbetare att ta emot prakti-
kanter och att skapa bättre rutiner så att alla praktikanter får 

samma introduktion och samma information. Under året har 
34 personer varit ute på praktik i kommunen.

Andra åtgärder har inneburit utökat antal sommarjobb och 
utökade bidrag till föreningar. Inom projektet finns även fritids-
gården som invigdes 2017 samt den planerade mobila fritids-
gården som kommer att startas upp under 2018.

Aktiviteten för att starta En väg in genomfördes redan 2016 då 
samlokaliseringen med Arbetsförmedlingen, Barn- och ung-
domskontoret, Försäkringskassan samt Skattemyndigheten. 

EKONOMISK ANALYS 
Arbets- och näringslivsnämndens bokslut 2017 visar en positiv 
avvikelse mot budget på 3 598 tkr, 6,4 procent. Den största 
avvikelsen finns inom ekonomiskt bistånd som haft lägre utfall 
än förväntat, 1 566 tkr. Ytterligare en stor avvikelse orsakas av 
att det krävts färre institutionsplaceringar än beräknat, 1 042 
tkr. Däremot har kostnaderna för handläggning inom bland 
annat individ- och familjeomsorgens verksamhet varit högre än 
budgeterat då verksamheten haft behov av extraförstärkning. 

 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2017 AVVIKELSE 2016 2015
Arbets- och näringslivsnämnden  481 465 16 427 426
Arbets- och näringslivskontoret 55 579 51 996 3 582 50 280 46 899
   varav           
   Ekonomiskt bistånd 10 545 8 979 1 566 10 027 10 766
   IFO* Ärendehandläggning vuxen 6 528 7 088 -560 6 056 3 868
   Institutionsvård 2 250 1 208 1 042 12 418 11 027
   Fritidsgårdar 1 988 1 700 288 525 -
Totalt 56 059 52 461 3 598 50 707 47 325

* IFO, Individ och familjeomsorgen

Kopplat till åtgärdspaketet ingick 1 599 tkr i arbetslivs- och näringslivskontorets bokslut 2016.
Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens  
eget bokslutsdokument.

ÅRET I SIFFROR, TKR

FRAMTID 
Inom området Turism kommer maten att vara ett tema på 
visithalland. Hylte har ett bra utbud av kulinariska matupp-
levelser och tillsammans med berörda företag kommer detta 
att lyftas som en anledning att besöka Hyltebygden.

På Örnahallens Hälsocenter införs från årsskiftet gratis trä-
ning för åldersgruppen 70 år och äldre, samt personer med 
sjuk/aktivitetsersättning. Satsningen är mycket positiv sett ur 
folkhälsoperspektiv.

Arbetet med den mobila fritidsgårdsverksamheten kommer 
att starta direkt efter årsskiftet och de första aktiviteterna 
beräknas starta under februari månad. Det kommer vara 
viktigt med nätverkande med både offentliga, privata och 
ideella aktörer. 

Från och med 2018 har medel beviljats för deltagande i 
Språkstart Halland. Genom projektet kommer barnens för- 
utsättningar att lyckas med skolgången utjämnas, vilket  
i förlängningen har stor betydelse för deras fortsatta liv.     

Arbetet med Hyltes första ungdomsfestival Live by Youth 
är igång! Arrangörsgruppen består av ungdomar och vuxna 
som tillsammans arbetar med allt från budget, marknads- 
föring och tillstånd till scener, artister och dekorationer. 
Ungt arrangörskap ökar delaktigheten, inflytandet och  
engagemanget hos ungdomarna. Live by Youth går av  
stapeln i Hyltebruk i maj 2018.

Under våren 2018 kommer en person att projektanställas 
med uppdraget att göra en översyn kring hur öppenvården  
i kommunen ska se ut.

PARADIGM är ett nytt projekt med syfte att stödja perso-
ner med särskilt behov av stöd för att nå arbetsmarknaden 
eller studier, främst unga vuxna 18-29 år som har aktivitets- 
ersättning med förlängd skolgång och arbetslösa med funk-
tionshinderkodning. 

Mottagandet av flyktingar minskar för varje månad och 
under 2018 kommer fem personer att anvisas från Migra-
tionsverket. Utöver det är en tidig prognos att det totala 
mottagandet kommer uppgå till cirka 100 personer.

Arbets- och näringslivsnämnden
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NU ÄR 

FRITIDSGÅRDEN INVIGD

Under september var det äntligen dags 
för Hylte Fritidsgård att slå upp portarna 
och visa de nyrenoverade lokalerna på 
Torggatan 3 i Hyltebruk. Fritidsgården 
ska bli en plats där ungdomar i åldern 
13-18 år kan gå för att fi ka, lyssna på 
musik, plugga, spela biljard och tv-spel, 
hänga med kompisar, träffa fritidsledare 
och mycket annat.

DELAKTIGHET ÄR VIKTIGT
Redan i januari 2017 öppnade Idéverkstan 
i centrala Hyltebruk. Fritidsledaren Lena 
Siljebo tyckte att det behövdes en plats 
för ungdomarna i väntan på att fritids-
gården skulle bli klar.

Fram till september var Idéverkstan 
öppen två dagar i veckan. Det kom en 
hel del ungdomar och Lena och hennes 
kollegor Johan Ebers och Fredrik 
Malm fi ck förslag och idéer på vad 
den nya fritidsgården skulle kunna 
innehålla.

Att ungdomarna fi ck ha infl ytande på 
verksamheten och känna sig delaktiga 
var viktigt. Hylte Fritidsgård utgår från 
kommunens värdegrund i arbetet med 
att skapa en meningsfull och välkom-
nande fritidsgård. Värdeorden trygghet, 
delaktighet, stolthet och framtidstro 
genomsyrar verksamheten.

Fredag den 15 september invigdes den nya fritidsgården i Hyltebruk. I samband med invigningen var det öppet 
hus så att alla som var intresserade fi ck möjlighet att komma och titta på de nya lokalerna.

En upprymd fritids- och folkhälsochef Josef Önnhed. 

Fritidsledare Fredrik Malm och 
Lena Siljebo.

Många besökare valde att titta förbi under öppnandet av fritidsgården.
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Barnomsorg

• Grundskola samt grundsärskola

• Gymnasieskola

• Vuxenutbildning

• Svenska för invandrare (SFI)

• Familjecentral

• HVB Lotsen och Bryggan

• Kulturskola

BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Barn och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, skola, gymnasie- och vuxenutbildning med tillhörande 
Svenska för invandrare (SFI). Barn och ungdomsnämnden ansvarar också för olika insatser för barn och ungdo-
mar upp till och med 20 år, familjerådgivning samt HVB-boenden (Hem för vård och omsorg) för ensamkom-
mande fl yktingbarn.

• Inom förskolan har en inventering gjorts på samtliga avdel- 
 ningar avseende arbetet med giftfri förskola. En personal från  
 varje avdelning har också fått utbildning inom detta område.

• Förskolorna har utökats med moduler i Långaryd och i   
 Hyltebruk. Ytterligare en modul har ersatt befi ntlig förskola 
 i Rydöbruk på grund av fuktskadade lokaler.

• Modersmålundervisnigen ökar stadigt vilket har medfört 
 större grupper, nya grupper och nya språk. Just nu omfattar
 den 336 elever i grundskolan samt ett 70-tal elever i gymnasie-
 skolan. Totalt erbjuds vid årsskiftet undervisning i nio olika språk.

• Samtliga grundskolor har arbetat med digitalisering under året.  
 Som stöttning för förskolan och grundskolan i arbetet med  
 digitalisering har tre IT-pedagoger och en IT-strateg anställts  
 under året.

• Under våren avvecklades Trainee- och Vildmarksgymnasiet  
 och nu består Hylte gymnasieskola av Introduktionsprogrammet.  
 Undervisning bedrivs både i Unnaryd och i Hyltebruk.

• Gymnasial vuxenutbildning har utökat utbudet för Hyltes in-
 vånare dels genom upphandling av distansutbildning men  
 också utökning av platsbaserad undervisning av gymnasiala kurser. 

• Väntetiden till SFI har minskats till fem veckor, därmed håller  
 sig verksamheten väl inom ramen för de lagkrav som fi nns 
 på området. 

• Tillströmning av ensamkommande barn har avstannat. 
 Under 2017 har kommunen tilldelats två ensamkommande  
 barn där föräldrarna anlände strax efter. Socialtjänsten behövde  
 därmed aldrig påbörja någon handläggning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Barn och ungdomsnämnden
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UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett antal 
nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns 
under avsnittet God ekonomisk hushållning. Tre av nyckeltalen 
följs även upp på nämndsnivå, Budgetavvikelse i procent, sjuk-
frånvaro i procent samt nöjd medarbetare, se diagram.

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden ytter-
ligare femton nyckeltal att följa upp. Andel barn och ungdomar 
som upplever det som lätt att få kontakt med socialsekreterare 
hamnar på delvis uppnådd kvalitetsnivå. Andel barn och unga 
som inte på nytt blir aktuella för utredningar efter avslut ham-
nar på inte uppnådd kvalitetsnivå. Troligtvis beror det på att de 
kommer från familjer med komplexare problembild än tidigare.

Andel behöriga IM-elever till yrkesförberedande program upp- 
når god kvalitet medan andel godkända elever som fullgör 
grundvux samt godkända elever i gymnasievux delvis uppnår 
god kvalitet. Andel elever i årskurs nio som är behöriga till ett 
yrkesförberedande program uppnår inte god kvalitet. I nyck-
eltalet för genomsnittligt meritvärde i samma årskurs uppnås 
delvis god kvalitet. Andel godkända i elever i SFI uppnår delvis 
god kvalitet liksom väntetiden för att läsa SFI. 

Andel som får plats på förskola på önskat placeringsdatum 
samt väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till 
faktisk placering uppnår inte god kvalitet. 

Övriga tre nyckeltal handlar om nöjdhet inom verksamheterna 
för förskola, grundskola, vuxenutbildning och introduktionspro-
grammet. Inom förskolan och grundskolan uppnås god kvalitet 
medan de sistnämnda verksamheterna delvis uppnår god kvalitet.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de avser 
att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/uppdra-
gen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk hushåll-
ning. Fem uppdrag har lagts på barn- och ungdomsnämnden.  
Samtliga är antingen helt eller i hög grad utförda.

ÅTGÄRDSPAKETET 
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mot- 
tagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den kom- 
mun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med 
bland kommuner i Sverige med högst mottagande. Med an- 
ledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram med ett antal 
aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna upprätt-
hålla en god service till kommunens medborgare samtidigt som 
man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommu-
nen. Satsningen innehåller också olika typer av åtgärder för att 
skapa sysselsättning för de personer som är utanför arbets-
marknaden samt bidra till ett tryggare samhälle. 

Barn- och ungdomsnämnden har tio aktiviteter inom åtgärdspaketet 
varav tre har genomförts i och med att integrationsvärdar och vär-
degrundspedagoger har anställts. Endast en studentmedarbetare har 
anställts, det har visat sig vara svårt att rekrytera inom kategorin. 

RESULTAT 2017

Barn och ungdomsnämnden

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra 
offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckel-
talet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 
73. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 76 vilket 
är marginellt lägre än kommunens totala på 77.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro 
motsvarande 5,5 procent eller lägre. Barn- och ungdomsnämn-
dens sjukfrånvaro låg på 4,2 procent vid bokslut 2017. Trots 
en marginell försämring med 0,6 procentenheter jämfört med 
2016 uppnås god kvalitet vid bokslutet.

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp 
av kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att 
avvikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet 
oavsett om det är positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet 
i diagrammet). För barn- och ungdomsnämnden är avvikelsen 
ca – 3 870 tkr, -1,3 procent vilket motsvarar delvis uppnådd 
god kvalitet. Den största negativa avvikelsen, ca 2 400 tkr finns 
inom grundskolan men även inom barnomsorgen och familje-
centralens verksamhet finns större negativa avvikelser.
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 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2017 AVVIKELSE 2016 2015
Barn- och ungdomsnämnden 506 613 -107 557 480
Barn- och ungdomskontoret 305 062 308 823 -3 761 276 130 259 890
   varav           
   Grundskola 140 730 143 109 -2 379 131 077 117 605
   Gymnasieskola 48 731 46 494 2 237 49 294 50 193
   Familjecentralen 15 210 16 671 -1 461 14 605 13 026
   Flyktingmottagande 1 104 1 706 -602 -4 855 0
Totalt 305 568 309 436 -3 868 276 687 260 371

Kopplat till åtgärdspaketet ingick 2 565 tkr i barn- och ungdomskontorets bokslut 2016.
Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget 
bokslutsdokument.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Fortbildning eller handledning i språkutvecklande arbetssätt 
har bedrivits under året. Nämnden har också skapat ett mobilt 
team som kan stötta upp ute i verksamheten vid behov. Barn- 
och ungdomsnämnden arbetar för att utveckla Lärcentrum för 
ökad kompetenshöjning vilket i sin tur ökar chansen att få ett 
arbete efter avslutade studier. Arbetet med att få ner kön till 
svenska för invandrare, SFI, fortsätter och en del i det är att se 
över nya former för SFI-utbildning. 

Sammantaget uppvisar barn- och ungdomsnämnden en negativ 
avvikelse mot budget med 3 868 tkr. Under året har nämnden 
fått tilläggsanslag motsvarande 17 563 tkr inklusive åtgärds- 
paketets 5 600 tkr. 

Inom grundskolan och grundsärskolan finns en betydande 
negativ avvikelse, 2 379 tkr. Under året har skolorna tagit emot 
fler elever och en kartläggning visar att flera av dessa har så 
pass omfattande stödbehov att extra insatser i form av elevas-
sistenter eller annan personalförstärkning setts som nödvändigt 
för klara skollagens krav om undervisning och god studiemiljö. 

Även förskolan visar en negativ avvikelse med 1 356 tkr.  
Flera förskolor har haft barn inskrivna med speciella behov 
som är mycket resurskrävande och har därför haft extra  
personal insatt. Även hyreskostnaderna har ökat eftersom  
flera nya avdelningar tillkommit.

Verksamheterna inom Familjecentralen visar tillsammans en 
negativ avvikelse med 1 461 tkr. Avvikelsen förklaras med ökat 
antal ärenden och utredningar, konsultkostnader samt ökade 
kostnader för placeringar. 

UPPLYSNING OM HÄNDELSE AV  
VÄSENTLIG BETYDELSE
Efter sammanställning av årsbokslutet har kommunen fått 
beslut om avslag på en del av de intäkter från Migrationsverket 
som bokats upp i bokslutet. Det gäller ansökningarna för första 
halvåret gällande betydande extraordinära kostnader för bland 
annat HVB-boendet på Forum. Det innebär högst troligt även 
avslag på ansökan för resterande del av året. I bokslut 2017 

innebär det att Barn- och ungdomsnämnden om detta varit 
känt hade haft en avvikelse på – 4,9 mkr, det vill säga en för-
sämring med ca 1,0 mkr. Kommunen fick samtidigt avslag på 
ansökningar gällande samma ersättning för 2016 där intäkter 
bokats upp i bokslut 2016. När detta regleras kommer det att 
påverka barn- och ungdomsnämnden med ytterligare 1,3 mkr.

FRAMTID 
Barn- och ungdomsnämnden ser att en stor utmaning är 
att öka antalet behöriga och legitimerade förskollärare och 
lärare. Nämnden behöver utveckla PR och rekryteringsvägar 
samtidigt som det är viktigt att vara en god arbetsgivare och 
behålla befintliga medarbetare. 

Under året har en första omgången av Forskningscirklar för 
1e lärare och för skolledargruppen. Den första februari 2018 
kommer kommunens första forskningscirkel seminarium äga 
rum. Satsningen på Modellskolan Hylte fortsätter med att än 
fler utbildas i aktionsforskning/lärande. 

2018 är sista året med projektmedel för ”Digitalisering av 
förskola och skola”. Arbetet har kommit igång på ett bra 
sätt och en plan för fortsatt arbetet behöver tas fram, det vill 
säga ”Digitalisering av förskola och skola 2.0”

Barn- och ungdomsnämnden behöver se över finansiering av 
modersmål, studiehandledning och SVA, svenska som andra 
språk. Till stor del har dessa verksamheter finansierats av 
migrationsmedel men denna finansiering håller på att ta slut 
samtidigt som det finns fortsatt stort behov av dessa funktio-
ner framöver. 

Arbetet med kvalitetsutveckling tillsammans med personal 
från arbets- och näringslivsnämnden och omsorgskontoret 
behöver fortsätta och då även med upphandling av nytt kva-
litetsledningssystem samt verksamhetssystem. 

Arbetet med den verksamhetsutveckling som startats upp 
behöver fortsätta framöver samtidigt som nämnden bör 
förbereda sig på ett eventuellt minskat antal barn och elever 
i verksamheterna. 

Barn och ungdomsnämnden
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DEN NYA LÅG- OCH MELLANSTADIESKOLAN
ÄR ÖPPEN FÖR VERKSAMHET 

Dagen började med att gymnasie- och 
kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) 
träffade Hylte kommuns rektorer för ett 
rundabordssamtal. Därefter var det dags 
för invigningsceremoni med bandklipp-
ning och musik av kulturskolans elever. 
Anna Ekström, kommunstyrelsens 
ordförande Ronny Löfquist (S) och 
Kråkbergsskolans rektor Michael Assarsson 
höll alla tal. På plats på skolgården fanns 
skolpersonal och elever från alla låg- och 
mellanstadieskolor i kommunen.

Efter invigningstal och bandklippning 
fi ck eleverna äta lunch och uppleva 

”Hylte-mästerskapet” inne i Örnahallen. 
Ola Selmén, känd från SVT:s familje-
underhållning Amigo Grande, underhöll 
tillsammans med sitt Amigo-band i fart-
fylld tävling där eleverna fi ck tävla mot 
varandra i Lag Hylte och Lag Bruk. 
Som tur var stod båda lagen som vinnare 
i slutändan eftersom vinsten var att de 
fi ck gå hem från skolan för dagen.

På eftermiddagen hölls det Öppet hus 
i Kråkbergsskolan för allmänheten. 
Trots duggregn tittade en jämn ström 
av nyfi kna föräldrar och Hyltebor in för 
rundvandring i den nya skolbyggnaden.

Under fredagen den 22 september invigdes Kråkbergsskolan, Hyltebruks nya låg- och mellanstadieskola. 
Invigningsbandet klipptes av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), Ola Selmén tillsammans 
med sitt Amigo-band underhöll kommunens alla låg- och mellanstadieelever i Örnahallen och på eftermiddagen 
hölls det Öppet hus i Kråkbergsskolan för allmänheten.

Kråkbergskolan har under ett års tid byggs upp på samma plats som den tidigare Örnaskolan låg – och mellanstadieskola var 
placerad. Den nya byggnaden har kapacitet för upp till 200 låg- och mellanstadieelever. 

Gymnaise- och kunskapslyftsminister 
Anna Ekström (S) klippte bandet.

Ola Selmén och Amigo-bandet underhöll 
i Örnahallen

Kulturskolans elever underhöll.
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Äldreomsorg

• Omsorg om funktionshindrade

• Kommunal hälso- och sjukvård

OMSORGSNÄMNDEN
Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser enligt socialtjänstlagen och insatser 
enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Nämndens uppdrag handlar om att hjälpa invåna-
re som av olika anledningar behöver stöd och service i sin vardag.

• Verksamheten Treklövern - dagverksamhet för människor  
 med psykiskt funktionshinder fl yttade till bättre anpassade  
 lokaler under våren 2017. 

• Under sista kvartalet 2017 installerades nya digitala trygg- 
 hetslarm. Jämfört med 2016 har antal utringda larm ökat  
 med 13 procent vilket har medfört behov av personal-
 förstärkning dygnet runt.

• För att säkerställa medicinhantering har det genomförts en  
 upphandling av digitala låscylindrar till samtliga läkemedels- 
 skåp på kommunens särskilda boenden och gruppbostäder  
 enligt LSS.

• Under 2017 genomfördes 23 av totalt 85 vårdplaneringar  
 med sjukhusen i Halland via video, för att kunna nyttja tek- 
 niken och genomföra fl er behöver Region Halland prioritera  
 att lösa de tekniska förutsättningarna.

• Under 2017 har nämndens verksamheter sökt och erhållit  
 ytterligare stimulansmedel, 2 600 tkr, för Ökad bemanning  
 inom äldreomsorgen (65 år och äldre) från Socialstyrelsen.  
 Syftet med medlen är att skapa ökad trygghet och kvalitet  
 för den äldre. 

• Omsorgskontoret samt Arbets- och näringslivskontoret har  
 arbetat med att skapa en gemensam Öppenvård där social 
 tjänstens alla verksamheter samverkar. De tre kontoren har  
 även startat ett gemensamt Konsultationsteam som består av  
 erfarna socialtjänsthandläggare från varje kontor, första   
 socialsekreterare samt kurator från elevhälsan. Teamet hanterar  
 ärenden där det fi nns behov av insatser från mer än ett kontor.  
 För att få samsyn och kunna lyfta gemensamma utvecklings 
 frågor har enhetscheferna på de tre kontoren regelbundna  
 träffar, de tre kontorscheferna deltar på några av dessa träffar. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Omsorgsnämnden
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Omsorgsnämnden

UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett antal 
nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns 
under avsnittet God ekonomisk hushållning. Tre av nyckeltalen 
följs även upp på nämndsnivå, Budgetavvikelse i procent, sjuk-
frånvaro i procent samt nöjd medarbetare, se diagram.

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden 
ytterligare fem nyckeltal att följa upp. Tre av dem har uppnått 
god kvalitet; Brukarbedömning inom hemtjänst, väntetid från 
ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum samt antal 
personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar.  
Brukarbedömning inom särskilt boende uppnår inte god 
kvalitet. Nöjdheten har sjunkit med sex procentenheter till 84 
procent under 2017. Det femte nyckeltalet, andel nöjda med 
hjälp och stöd inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, har mätts för första gången och uppnår 
delvis god kvalitet.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit  
fram ett program för den politik och verksamhet som de avser  
att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/uppdra-
gen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk hushåll-
ning. Ett uppdrag har lagts på omsorgskontoret, En särskild 
arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situation kan för-
bättras. I uppdraget ligger bland annat kost, trygghetsboende 
och social tillvaro. Den tillsatta arbetsgruppen har slutfört sitt 
arbete under 2017.

RESULTAT 2017

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra 
offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckel-
talet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 
73. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 78 vilket 
är marginellt högre än kommunens totala på 77. 

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro 
motsvarande 5,5 procent eller lägre. Omsorgsnämnden har 
en sjukfrånvaro på 8,5 procent vilket är en ökning med två pro-
centenheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron kommer 
att analyseras under 2018.

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp 
av kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att 
avvikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet 
oavsett om det är positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet 
i diagrammet). För omsorgsnämnden motsvarar avvikelsen på 
ca -3 400 tkr -1,9 procent. Avvikelsen beror till största del på 
nya ärenden, ökat behov och omprövningar inom området för 
personlig assistans.
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 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2017 AVVIKELSE 2016 2015
Omsorgsnämnden 512 494 18 495 490
Omsorgskontoret 176 367 179 791 -3 424 173 140 165 811
   varav           
   Insatser enligt LSS* och SFB** 34 584 37 859 -3 275 37 221 30 346
   Vård och omsorg 123 915 124 610 -695 120 502 120 428
Totalt 176 879 180 285 -3 406 173 635 166 301

* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
** SFB, Socialförsäkringsbalken

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämn-
dens eget bokslutsdokument. 

ÅRET I SIFFROR, TKR

Omsorgsnämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget 
med 3 406 tkr. Verksamheten för särskilt boende har haft mer-
kostnader för extraförstärkning vid palliativ vård och utåtage-
rande/oroliga boende än vad som var budgeterat. Möjligheter 
till samordning inom verksamheterna boendestöd och service-
boende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas nere, intäk-
ter har på grund av höjda avgifter varit högre än budgeterat, 
kostnader för leasingbilar har varit 890 tkr lägre än budgeterat.

Inom verksamheten enligt LSS (Lag om stöd och service till vis-
sa funktionshindrade) och SFB (Socialförsäkringsbalken) visar 
bokslutet en negativ avvikelse mot budget motsvarande 3 275 tkr.  
Personlig assistans visar ett underskott motsvarande 4 903 tkr. 
Avvikelsen beror på ökad kostnad för nya ärenden, ökat behov 
och omprövningar där Försäkringskassan på grund av preju-
dicerande domslut avslår ansökningar och omprövningar av 
personlig assistans. Nämnden har under hösten informerat om 
att personliga assistansärenden som har överklagats till Försäk-
ringskassan har exkluderats i nämndens prognoser, då det kan 
innebära antingen positiv eller negativ avvikelse för kommunen 
om ca 2 200 tkr. Resultatet balanseras upp genom positiv av- 
vikelse daglig verksamhet och övriga insatser LSS. 

FRAMTID 
Inom de närmsta åren kommer en stor andel av medarbetarna 
inom vård- och omsorg att gå i pension samtidig som omsorgs-
behovet prognostiseras öka. Ökat behov gör att det kommer att 
behövas ungefär 200 000 nya medarbetare i vården och omsorgen 
fram till 2026, därutöver förväntas ca 300 000 medarbetare gå i 
pension under perioden. Ökad efterfrågan  
och pensionsavgångar fram till 2026 innebär ett behov av ca 
500 000 nya medarbetare. Omsorgskontoret behöver på grund 
av pensionsavgångar rekrytera omsorgsassistenter, legitimerade 
medarbetare och chefer - totalt ca 90 medarbetare fram till 
2027. På grund av ökade omsorgsbehov uppskattas nyrekryte-
ringsbehovet till lika många medarbetare till. 

Det är därför viktigt att fokus läggs på rekryteringsbehoven 
inom verksamheten framöver. Det har redan nu varit svårt att 
rekrytera sommarvikarier och den trenden kommer troligtvis 
att fortsätta. Ett steg i arbetet kan vara att fortsätta satsa på 
kompetensutveckling och en god arbetsmiljö för medarbetare i 
kommunen. Att bli en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med 
andra är ett viktigt mål att uppnå för att tillgodose personalför-
sörjning ur ett längre perspektiv. 

Den demografiska utmaningen driver på behovet av digital 
omvandling inom vård- och omsorgsverksamhet vilket i sin tur 
kommer att ställa nya krav på chefer och medarbetare. Digitala 
tjänster förväntas skapa förutsättningar för en effektiv och jäm-
lik vård och omsorg av god kvalitet i framtiden och kommer att 
vara en förutsättning för att samhället ska kunna fortsätta le-
verera långsiktigt hållbar vård och omsorg. Hylte kommun har 
tillsammans med övriga Hallandskommuner, Region Halland 
och högskolan ansökt om medel från den Europeiska social-
fonden (ESF) för fortsatt arbete med att stärka den digitala 
kompetensen hos chefer och medarbetare.

Verksamheterna ska fortsätta att utvecklas mot tydligare kund-
fokus och personcentrerad omsorg. De behöver också anpassas 
efter de krav som kommer att ställas av nya generationer. För 
att möta dessa önskemål och behov måste en långsiktig strategi 
ta form gällande boendeformer och övriga insatser.

Betalningsansvarslagen upphör och ersätts med en ny lag. La-
gen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård från och med 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är 
att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens 
resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på 
ett tryggt sätt. En politisk arbetsgrupp har under hösten tillsatts 
för att hantera betalningsansvaret inom Trygg och effektiv 
utskrivning på samma sätt som gjordes då överenskommelsen 
om hemsjukvård i Halland blev klar. 

Omsorgsnämnden
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VÄLKOMMEN 

UT I TRÄDGÅRDEN

Idén om att bygga ett utegym startade 
2015. Enhetschef Mona Adolfsson och 
rehabassistenterna Ann-Britt Jacobsson 
och Gunilla Gerven-Kölsten pratade om 
den gamla boulebanan mellan de två 
huskropparna som utgör det särskilda 
boende Sjölunda. Boulebanan var igen-
växt och användes inte. 
– Vi började spinna idéer och jag kom 
ihåg att man kunde söka pengar för 
detta via Kampradfonden, berättar 
Mona Adolfsson.

Pengarna söktes och projektet beviljades 
fondmedel från Kampradfonden och 
även stimulansmedel från kommunen. 
– Vi fi ck pengar innan sommaren 2015 
och ungefär ett år senare kunde vi inviga 
vårt nya utegym, berättar Mona Adolfsson.

TRÄNINGSREDSKAP SOM PASSAR 
MÅLGRUPPEN
Träningsredskapen som fi nns i utegym-
met är anpassade för de äldre personer-
nas behov. 
– Ribbstolen till exempel är väldigt mång-
sidig och kan användas till många olika 
övningar, berättar Emelie Johansson, 
fysioterapeut.
– Redskapen ska helt enkelt passa mål-
gruppen, det är så vi har tänkt.

Det fi nns till exempel möjlighet att cykla, 
gångträna i barr, styrketräning och rörelse-
träning för armarna och man kan även 
gångträna i en trappa. 

Syftet med utegymmet är att de boende 
ska ha möjlighet att bibehålla sina fysis-
ka funktioner i en stimulerande miljö.
– Vi har några boende här som tycker 
det är väldigt kul med träning. Nu har 
de en stimulerande plats att träna på 
under sommarhalvåret med fantastiska 
vyer över sjön, något att se fram emot 
berättar Emelie Johansson.

STIMULERA TILL PROMENADER
För att stimulera till att ta sig ut på en 
promenad i friska luften så fi nns det un-
der sommarhalvåret också en tipsrunda 
ute i trädgården på baksidan mot sjön, 
med nya frågor varje vecka. 
– Vi har märkt att det är ett väldigt bra 
sätt för de anhöriga när de kommer hit 
och hälsar på. De tar en promenad i 
trädgården och samtalar krig frågorna. 

Det är inte alltid så lätt att veta vad man 
ska prata om när man ses, berättar 
Ann-Britt Jacobsson.

TRÄNA LUKT OCH SMAK
Utemiljön på Sjölunda är inte bara 
anpassad för träning och promenader. 
Här kan också de som vill få vara med 
och odla örter, blommor, tomater, bär 
och potatis. 
– Detta var väldigt lyckat förra året, be-
rättar Ann-Britt Jacobsson och meddelar 
att konceptet kring odlingen kommer 
utvecklas ännu mer i år. 
– Det är viktigt att våra boende får vara 
med och följa årstiderna och tycka och 
delta i olika saker. Många av de som bor 
här har odlat själva och vill visa hur man 
gör. Det väcker många minnen till liv och 
skapar nya. 

Att vistas utomhus är bra för både kropp och själ. Och att få träna utomhus när man fl yttat till ett särskilt 
boende är det inte alla som får möjlighet till. Men på Sjölunda i Torup är det inne att vara ute.

Ann-Britt Jacobsson, rehabassistent och 
Gun Berglund tränar i Sjölundas utegym. 
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Förvaltning av bostadslägenheter och lokaler

• Fjärrvärmedistribution

• Förvaltning av kommunfastigheter

BOSTADSSTIFTELSEN HYLTE-
BOSTÄDER

• Den 14 mars tilldelades Hyltebostäder delat första pris i
 SABOs (Sveriges Allmännyttiga BostadsFöretag) tävling 
 ”Årets bästa renoveringsprojekt” för ombyggnaden av  
 Storgatan 4. 

• Bostadsmarknaden i kommunen har tillförts tre fyrarums-
 lägenheter efter ombyggnad av lokaler för undervisning  
 och dagverksamhet.

• Arbetet med att skapa attraktiva boendemiljöer har fortsatt  
 och ett stort projekt genomfördes på Kyrkvägen i Torup.  
 Projektet innebar bland annat målning av tak och fasader,  
 omgjorda uteplatser och utökat antal parkeringsplatser.

• Hyltebostäder tilldelades ett extra anslag om 5 000 tkr för  
 eftersatt underhåll på kommunens fastigheter.

• Uthyrningsgraden ökade från 98,4 procent 2016 till 98,7  
 procent 2017.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET VERKSAMHET
Hyltebostäder är en bostadsstiftelse vars syfte är att främja 
bostadsförsörjningen inom Hylte kommun. Hyltebostäder äger 
och förvaltar drygt 530 bostadslägenheter och lokaler på totalt 
5 300 kvadratmeter. Utöver bostadsverksamheten består Hyl-
tebostäders verksamhet av fjärrvärmedistribution och förvalt-
ning av Hylte kommuns fastigheter. Hyltebostäder distribuerar 
fjärrvärme till cirka 270 anläggningar i Hyltebruk, Unnaryd 
och Landeryd. Hyltebostäder förvaltar även i stort sett samt-
liga delar av kommunens verksamhetsfastigheter förutom 
anläggningar för VA och renhållning. Den förvaltade lokalytan 
uppgick 2017 till 67 100 kvadratmeter. 

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Hyltebostäder fi ck pris av SABO för ”Årets bästa renoveringsprojekt” för ombyggnaden av Storgatan 4 i Hyltebruk.
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EKONOMI 
BOSTADSSTIFTELSEN HYLTE- 
BOSTÄDERS RESULTAT  
2015-2017, TKR

Resultatet för 2017 är ett överskott på 5 847 tkr efter skatt, 
vilket är en minskning MED 12 086 tkr jämfört med 2016. 
Minskningen förklaras till största del av att det goda resultatet 
2016 berodde på återförda nedskrivningar som gjordes under 
2016 eftersom verkligt värde för de flesta av stiftelsens fastig-
heter översteg det bokförda värdet. Nettoeffekten av återförda 
och nya nedskrivningar var av engångskaraktär och uppgick 
2016 till 12 900 tkr. 

Förvaltningen av kommunens fastigheter gav 2017 ett över-
skott om 2 000 tkr. Överskottet förklaras till stor del av att 
kallhyran från kommunen blev lägre än budgeterat. Detta är 
en effekt av att investeringstakten varit lägre än budgeterat de 
senaste åren. 

Fjärrvärmeverksamheten redovisade ett resultat på 4 600 tkr 
vilket är 800 tkr sämre än föregående år. Personalkostnaderna var 
700 tkr högre än 2016. Försäljningen av fjärrvärmen fortsatte 
under 2017 att öka medan en taxa som gäller från och med 
2017 medför minskade intäkter.

Hyltebostäders finansiella ställning är fortfarande god. Solidi-
teten har ökat de senaste åren och låg i bokslut 2016 på 36,3 
procent. I bokslut 2017 ligger soliditeten på 35,1 procent, det 
vill säga 1,2 procentenheter lägre. Jämfört med 2015 ligger den 
dock 5,5 procentenheter högre. 

FRAMTID 
Under 2018 kommer Hyltebostäder att införa en modernare 
organisation som är bättre anpassad till verksamheten. Som en 
följd av detta kommer kvaliteten gentemot hyresgästerna att 
förbättras.  Den nya organisationen kommer även att ha bety-
delse för arbetet med att öka attraktiviteten i Hyltebostäders 
områden eftersom skötseln av fastigheterna kommer att öka 
liksom närvaron i fastigheterna. Hyltebostäder hoppas också få 
kostnadsbesparande effekter av den nya organisationen såsom 
minskad energiförbrukning och mindre köp av externa tjänster. 

Hyltebostäder ser att befolkningsökningen avtar samtidigt som 
bostadsproduktionen är hög i andra delar av landet. Det kan 
därför finnas en risk för minskad efterfrågan av bostadslägen-
heter framöver.

Under 2018 kommer även två större projekt att pågå. Dels 
fortsätter ombyggnationen av gamla tryckeriet till skollokal och 
dels kommer troligtvis en byggnation av ett korttidsboende att 
påbörjas. När det sistnämnda projektet är färdigställt kommer 
nuvarande korttidsboende att kunna byggas om till bostads-
lägenheter. Tillsammans med andra lokaler som kan komma 
att bli vakanta hoppas Hyltebostäder kunna tillföra 5-10 nya 
bostadslägenheter under 2018 och 2019. 

För att kunna fortsätta utbyggnaden av nuvarande fjärrvär-
menät behöver effekten på anläggningen i Hyltebruk ses över. 
Hyltebostäder räknar därför inte med några nyanslutningar 
under 2018. 

För kommunfastigheternas del kommer de närmsta åren att 
fortsätta präglas av en relativt hög investeringstakt och en hög 
takt i underhållet. Även för 2018 har Hyltebostäder fått ett 
tilläggsanslag om 5 000 tkr för eftersatt underhåll. 

Hyltebostäder ser positivt på framtiden. Det gäller dock att 
använda de närmsta åren till att rusta Hyltebostäder för en 
framtid av sämre ekonomisk och demografisk utveckling än 
vad de senaste åren har uppvisat.

 2017 2016 2015
Intäkter 124 751 117 858 112 937
Kostnader -103 630 -92 992 -88 473
Avskrivningar och nedskrivningar -9 237 3 080 -6 099
Rörelseresultat 11 884 27 945 18 365
Finansnetto -1 975 -2 186 -3 269
Bokslutsdisposition -2 399 -2 649 -2 219
Skatt på årets resultat -1 663 -5 176 -2 837
Resultat efter finansiella  
poster och skatt 5 847 17 933 10 039

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder



RÄKENSKAPER

”Att uppleva skogen i lugnt tempo och uppmärksamma 
detaljerna i den är en form av terapi som kallas ”skogsbad”. 

Det har länge praktiserats i Japan, men nu sprider det sig 
även i andra länder. I Hylte kommun finns skogen 

precis utanför dörren. Bara att njuta.”
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NYCKELTAL, PROCENT 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Soliditet 36,8 34,0 27,5 27,4 28,0 28,0 30,3 31,6 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 5,4 1,6 -7,6 -13,4 -21,3 -18,9 -21,6 -18,0 

Soliditet vid ett 0-resultast  
from 2010 17,9 18,1 19,1 21,4 23,7 24,6 27,1 28,8 

         

Årets resultat i f h till skatte- 
intäkter och utjämning 3,6 9,0 3,8 2,3 1,1 0,6 0,5 2,5 

Resultatmål i kr (2%) 12 788 292 12 111 095 10 680 364 10 087 630 9 748 192 9 564 524 9 344 610 9 317 023 

Årets resultat i kr 23 078 748 54 447 734 20 252 684 11 799 623 5 559 281 2 707 607 2 525 854 11 757 293 

         

Långfristig skuld i f h till  
anläggningstillgångar 51,9 59,6 60,7 64,5 57,8 54,8 51,7 40,4 

   förändring i procent -7,7 -1,1 -3,8 6,7 3,0 3,1 11,4 40,4 

         

Självfinansieringsgrad  
av investeringar 100,0 203,5 174,3 95,4 62,4 45,5 57,7 91,2 

         

Kostnadsökning i kr (vht netto- 
kostnad inkl. finansnetto) 65 228 831 37 341 471 21 183 674 10 731 517 6 331 769 10 813 908 10 610 799 17 717 725 

   förändring i procent 11,8 7,3 4,3 2,2 1,3 2,3 2,3 4,1 

         

Ökning i kr skatter och utjämning 33 859 845 71 536 521 29 636 735 16 971 859 9 183 443 10 995 661 1 379 360 13 801 932 

   förändring i procent 5,6 13,4 5,9 3,5 1,9 2,4 0,3 3,1 

         

Nämndernas budgetavvikelser i kr 2 576 387 4 970 843 770 444 7 006 516 -2 813 084 -5 573 398 -4 510 176 -2 635 719 

   avvikelse i procent 0,4 0,9 0,1 1,4 -0,6 -1,1 -0,9 -0,6 

         

Kassalikviditet 110,6 133,5 101,1 98,4 57,4 54,9 50,8 36,8 

         

Finansnetto i kr -711 385 -1 169 152 -2 999 000 -4 867 746 -5 544 627 -4 862 878 -6 054 234 -1 118 115 

   förändring i procent 39,2 61,0 38,4 12,2 -14,0 19,7 -441,5 3,8 

FINANSIELLA NYCKELTAL

Nyckeltal
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3% 2% 2% 5% 5% 8% 36% 44%5% 7% 16% 24% 45%

• Skatteintäkter

• Generella statsbidrag och utjämning

• Bidrag

• Taxor och avgifter

• Hyror och arrenden

• Övriga intäkter

• Pedagogiska verksamheter

• Vård och omsorg

• Stödjande verksamheter

• Kultur och fritid

• Infrastruktur och skydd

• Politisk verksamhet

• Särskilt riktade insatser

HÄRIFRÅN KOMMER PENGARNA… …SÅ ANVÄNDS DE…

24% 44%

Kommunen lägger nästan hälften av budgeten på de peda-
gogiska verksamheterna. Läggs den andel som går till verk-
samheten för vård- och omsorg blir det endast 22 procent 
kvar att fördela på övriga verksamheter.

Generella statsbidrag och utjämning utgör 24 procent av 
kommunens intäkter. Utjämningssystemets syfte är att ut-
jämna skillnader och skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar mellan landets kommuner.

Kommunens intäkter består till största delen av kommunalskatt 
samt generella statsbidrag och utjämning. Under 2017 uppgick 
de här intäkterna till 926 mkr. Kommunens verksamheter gene-
rerar också intäkter, bland annat i form av taxor och avgifter 
för de tjänster som tillhandhålls. Dessutom har kommunen ett 
antal andra intäkter, till exempel fi nansiella intäkter som ränte-
intäkter. I diagrammet nedan framgår var samtliga 
intäkter kom ifrån 2017.

Större delen av pengarna går till skola, vård och omsorg. De 
här verksamheterna utgör kommunens grunduppdrag. Pengar-
na går också till andra områden, till exempel underhåll av gator 
och vägar samt räddningstjänst. I diagrammet nedan visas hur 
pengarna fördelades 2017.

Nyckeltal
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DRIFTREDOVISNING, TKR

Driftredovisning
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 BUDGET BOKSLUT   BOKSLUT
NÄMND 2017 2017 AVVIKELSE -PROCENT 2016 

Kommunfullmäktige 601 654 -53 -8,8 488  
Valnämnd 0 0 0 0,0 0

Kommunstyrelse inkl förvaltningar 48 001 44 542 3 459 7,2 35 507 
   varav styrelse 2 569 2 558 11  2 254 
   varav kommunledningskontor 45 363 43 912 1 451  34 759 
   varav kommunfastigheter 70 -1 928 1 998  -2 077

Kommunstyrelse exkl fastighetsförvaltning 47 932 46 470 1 461 3,0 35 507

Räddningsnämnd 11 732 11 966 -234 -2,0 11 298

Samhällsbyggnadsnämnd 22 967 20 551 2 416 10,5 16 519 
   varav fysisk och teknisk planering 4 796 3 153 1 643  2 712 
   varav gator och vägar 7 462 6 720 742  6 146 
   varav bostadsanpassning 2 015 1 793 222  1 252 
   varav färdtjänst 1 723 2 105 -382  1 814

Tillsynsnämnd 133 84 49 36,6 89

Arbets- och näringslivsnämnd 56 059 52 461 3 598 6,4 50 707 
   varav ekonomiskt bistånd 10 545 8 979 1 566  10 027 
   varav institutionsvård vuxna 2 250 1 208 1 042  10 027 
   varav IFO ärendehandläggning vuxen 6 528 7 088 -560  6 057 
   varav fritidsgårdar 1 988 1 700 288  525

Revision 882 878 4 0,5 859

Överförmyndare 841 231 610 72,5 561

Barn- och ungdomsnämnd 305 568 309 436 -3 867 -1,3 276 687 
   varav grundskola 140 730 143 109 -2 379  117 605 
   varav familjecentralen 15 210 16 671 -1 461  13 026 
   varav gymnasieskola 48 731 46 494 2 237  50 193

Omsorgsnämnd 176 879 180 285 -3 406 -1,9 173 635 
   varav vård och omsorg 123 915  123 915  120 502 
   varav insatser enligt LSS och LASS 34 584  34 584  37 221 

SUMMA NÄMNDER 623 664 621 088 2 576 0,4 566 350
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KOMMUNSTYRELSEN
Eftersom resultatet av fastighetsförvaltningen gäller kom-
munens samtliga fastigheter oavsett kontor och verksamhet 
beräknas kommunstyrelsens avvikelse exklusive fastighets-
förvaltningen. Avvikelsen blir då ca 1 460 tkr vilket mot-
svarar 3,0 procent. Avvikelsen beror till största del på att 
digitaliseringsenheten startades upp senare än beräknat.  
En annan orsak till avvikelsen är att arbetet med översikts-
planen blivit försenat.

RÄDDNINGSNÄMNDEN
För räddningsnämnden motsvarar avvikelsen på ca – 230 tkr – 
2,0 procent. Avvikelsen orsakas bland annat av sjukskrivningar 
bland deltidsbrandmän, utbetalning av ersättning för förlorad 
arbetsinkomst under preparandutbildning för tre personer samt 
inköp av material inför brandkunskapsutbildningar.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden visar en positiv avvikelse vid bokslu-
tet med 2 906 tkr innan avsättning deponi samt periodisering VA 
och efter avsättning samt periodisering 2 416 tkr. Detta innebär 
en positiv avvikelse med 10,5 procent.  Avvikelsen orsakas av 
högre intäkter än budgerat både inom plan- och byggverksam-
heten och inom miljö och häklsoskyddsverksamheten.  En annan 
anledning till avvikelsen är att nämnden fått tilläggsanslag som ej 
utnyttjats fullt ut då arbetet inte slutförts under 2017.  
Bostadsanpassningen uppvisar en positiv avvikelse trots att an-
sökningarna varit fler under 2017 än under 2016. Verksamheten 
för färdtjänst uppvisar däremot en negativ avvikelse och orsaken 
är att antal resor ökat.

ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Arbets- och näringslivsnämndens bokslut 2017 visar en positiv 
avvikelse mot budget på 3 598 tkr, 6,4 procent. Den största 
avvikelsen finns inom ekonomiskt bistånd som haft lägre utfall 
än förväntat. Ytterligare en stor avvikelse orsakas av att det 
krävts färre institutionsplaceringar än beräknat. Däremot har 

kostnaderna för handläggning inom bland annat individ- och 
familjeomsorgens verksamhet varit högre än budgeterat då verk-
samheten haft behov av extraförstärkning.

BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Sammantaget uppvisar barn- och ungdomsnämnden en negativ 
avvikelse mot budget med 3 868 tkr. Inom grundskolans verk-
samheter finns den största negativa avvikelsen. Under året har 
skolorna tagit emot fler elever varav flera har omfattande stöd- 
behov. Verksamheterna inom Familjecentralen visar tillsammans 
en negativ avvikelse med 1 461 tkr. Avvikelsen förklaras med 
ökat antal ärenden och utredningar, konsultkostnader samt öka-
de kostnader för placeringar. Gymnasieskolan uppvisar däremot 
en positiv avvikelse som delvis förklaras av nedläggningen av 
vildmarksgymnasiet.

OMSORGSNÄMNDEN
Omsorgsnämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget 
med 3 406 tkr.  Den största avvikelsen finns inom verksam-
heten enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktions-
hindrade) och SFB (Socialförsäkringsbalken) Avvikelsen beror 
på ökad kostnad för nya ärenden, ökat behov och omprövning-
ar där Försäkringskassan på grund av prejudicerande domslut 
avslår ansökningar och omprövningar av personlig assistans. 
Vid bokslutet ligger ärenden motsvarande ca 2 200 tkr för 
omprövning hos försäkringskassan. Även verksamheten för 
kommunens särskilda boenden visar en negativ avvikelse.  
Orsaken är merkostnader för extraförstärkning vid palliativ 
vård och utåtagerande/oroliga boende.

ÖVERFÖRMYNDAREN
Överförmyndarens avvikelse är positiv och uppgår till 610 tkr. 
Det ger en mycket stor procentuell avvikelse på grund av att 
verksamhetens totala budget endast motsvarar 841 tkr. De främ-
sta anledningarna till avvikelsen är att överförmyndaren fick mer 
bidrag än budgeterat från migrationsverket och att det har varit 
färre personer som varit i behov av God man under året. 

Driftredovisning
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    AVVIKELSE 
 BUDGET UTFALL AVVIKELSE -PROCENT 

651 ÅP Förutsättn handledning 300 3 297 98,9 

652 ÅP Rekrytering 3 tjänster 821 1 256 -436 -53,1 

653 ÅP Koordinators uppdrag 400 345 55 13,7 

654 ÅP Kommunikationsinsatser 200 84 116 57,9 

655 ÅP Rekryteringsåtgärder 200 422 -222 -110,8 

709 ÅP Sysselsättningsprojekt 1 000 809 191 19,1 

851 ÅP Förstärkn. Ung i Hylte 1 000 1 000 0 0,0 

852 ÅP P. Unga Vuxna 18-29 år 2 500 2 500 0 0,0 

854 ÅP Utökat kom. sommarjobb 300 300 0 0,0 

855 ÅP Extra lokst föreningar 250 250 0 0,0 

910 ÅP Studentmedarbetare 1 200 200 1 000 83,3 

911 ÅP Värdegrundspedagoger 1 400 1 400 0 0,0 

912 ÅP Integrationsvärdar 1 500 1 500 0 0,0 

914 ÅP Mobilt team 1 000 800 200 20,0 

915 ÅP Språkutveckl. arb.sätt 100 100 0 0,0 

963 ÅP Svenska som andra sprk 100 100 0 0,0 

967 ÅP Utveckla formerna SFI 100 100 0 0,0 

968 ÅP Utvecklande lärcentrum 200 200 0 0,0 

SUMMA  12 571 11 370 1 201 9,6  

Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort 
mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den 
kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och 
finns med bland kommuner i Sverige med högst mottagande. 
Med anledning av detta beslutade kommunfullmäktige 2015 
om att starta upp ett åtgärdspaket för att möte de stora 
utmaningar kommunens verksamheter stod inför.  
Totalt avsattes 32 700 tkr för åtgärdspaketet och det finan-
sierades via de 43 200 tkr som tilldelades i ändringsbudgeten 
2016 med anledning av flyktingsituationen och 4 700 tkr för 
extra stöd till kommuner som tagit emot många nyanlända 
elever från Skolverket under 2016 och 3 år framåt.

Åtgärdspaketet innefattar ett antal aktiviteter som syftar till 
att organisationen ska kunna upprätthålla en god service till 

kommunens medborgare samtidigt som man säkerställer en 
god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Satsningen 
innehåller också olika typer av åtgärder för att skapa sys-
selsättning för de personer som är utanför arbetsmarknaden 
samt bidra till ett tryggare samhälle. Under 2017 uppgick 
budgeten för projektet till 12 571 tkr.

Flera aktiviteter har genomförts medan arbete pågår för någ-
ra aktiviteter. Den största avvikelsen mot budget, 1 000 tkr 
finns inom aktiviteten gällande studentmedarbetare. Där har 
det visat sig vara svårrekryterat och endast en studentmedar-
betare har kunnat anställas. 

Åtgärdspaketet kommer efter 2018 att slutredovisas i sin helhet.

ÅTGÄRDSPAKETET, TKR

Åtgärdspaket
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 BUDGET   TOTAL TOTALT PROGNOS 
INVESTERINGSUTFALL, TKR 2017 UTFALL AVVIKELSE BUDGET UTFALL FÄRDIGSTÄLL ÅR

Kommunstyrelsen 80 475 48 982 31 493    

Lokal- och fastighetsinvesteringar       
  Skolfastigheter 53 276 35 605 17 671    
   Låg/mellanstadium Kråkbergsskolan 30 147 28 892 1 255 43 800 43 326 2017 
   Unnaryds skola renovering  12 340 1 361 10 979 19 640 1 524 2018 
   Torups skola hiss 2 659 2 363 296 3 200 2 900 2017 
   Kinnareds skola 4 000 491 3 509 10 000 491 2018 
   Rydö skola uppvärmning 2 500 34 2 466 2 500 34 2018 
   Anpassning förskolelokaler 1 631 2 464 -833 3 000 3 833 2017 
  Omsorgsfastigheter 1 937 1 542     
   Höstro uppvärmning 1 937 1 542 395 2 000 1 468 2017 
  Idrotts- och fritidsanläggningar 6 341 5 689     
   Utrymme upprustning idrottsplatser 500 478 22 löpande  löpande 
   Örnvallen konstgräs 5 841 84 5 757 6 000 243 2018 
Övriga fastigheter 7 976 5 127 2 849    
   Utrymme verksamhetsfastigheter 4 194 1 893 2 301 löpande löpande löpande 
   Kommunhus tillgänglighetsanpassning 1 446 1 446 0 2 500 2 500 2017 
   Övrigt 2 336 1 788 548    
IT-investeringar 10 945 6 657 4 289    
   Projektet digital kompetens 3 077 3 073 4 7 500 4 499 löpande 
   IT investering, BUN 1 000 999 1 löpande löpande löpande 
   Utrymme IT 2 638 1 497 1 141 löpande löpande löpande 
   Ecos 450 0 450 450 0 2018 
   E-förvaltning gemomförande 3 780 1 087 2 694 7 373 2 680 2018 
Övrigt 0 -510 510    
   Markinköp/Försäljning 0 -510 510 löpande löpande löpande 

Räddningsnämnden 800 758 42    

Räddningsnämnden 800 758 42    
   Insatsledarbil 800 758 42 800 758 2017 

Raminvesteringar 2 544 2 167 377    

Samhällsbyggnadsnämnden  
Skattefinanseierat 17 804 8 103 9 701    

Gata och park 12 330 3 688 8 642  12 408  
   Torups centrum etapp 2 4 626 23 4 603 6 704 1 097 2 018 
   Reinvesteringar asfaltsbeläggning 2 000 1 886 114 löpande löpande löpande 
   Asfaltering Storgatan Hyltebruk 1 610 574 1 036 1 610 574 2 017 
   Bro över Västerån Kinnared 1 800 74 1 726 1 800 74 2 018 
   Övrigt 2 294      
Exploatering 5 210 4 164 1 046  5 500  
   Detaljplan marknadsplatsen Torup 263 23 240 210 450 2 018 
   Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk 347 140 207 244 450 2 018 
   Exploatering av industrimark - etapp 1 Nyebro 4 600 4 001 599 4 600 4 001 2 018 
   Övrigt 264 251 13 löpande löpande  

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 101 623 60 010 41 613    
 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Forts. nästa sida P

Investeringsredovisning
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INVESTERINGSUTFALL, TKR,  BUDGET   TOTAL TOTALT PROGNOS 
FORTSÄTTNING 2017 UTFALL AVVIKELSE BUDGET UTFALL FÄRDIGSTÄLL ÅR 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Skattefi nanseierat 6 484 7 236 -752    

Vatten och avlopp 6 434 7 236 -802  7 284  
   Va verksamhet enl. nämndsprioritering 6 350 6 999 -649 löpande löpande löpande 
   Infi ltrationsbädd Skärshults camping 84 237 -153 784 854 2 017 
Renhållning och avfallshantering 50 0 50  0  
   Insamlingskärl 50 0 50 löpande löpande löpande 

SUMMA TEXEFINANSIERAT 6 484 7 236 -752    

SUMMA INVESTERINGAR 108 107 67 247 40 861    
 

Hylte kommun har under 2017 investerat 67 247 tkr och 
det är den högsta investerade summan under 2000-talet 
och en ökning på 23 985 tkr från förra året. Den totala 
investeringsbudgeten uppgick till 108 107 tkr och det ger en 
budgetavvikelse på 40 861 tkr.

Framtid Hylte har ett politiskt mål där de vill att investe-
ringar ska prioriteras till skola och förskola och årets största 
investering var Kråkbergsskolan som invigdes hösten 2017. 
Kostnaden för bygget var totalt 43 326 tkr och 2017 var 
kostnaden 28 892 tkr. Under 2017 var även 12 500 och 4 
000 tkr budgeterade till renovering av Unnaryds respektive 
Kinnareds skola men de projekten kom inte riktigt igång 

under 2017 utan de förväntas färdigställas under 2018. Även 
den nya konstgräsplanen har blivit försenad men den förvän-
tas bli klar under 2018. 

Kommunen har även invigt ett nytt kontaktcentrum i kom-
munhuset som färdigställdes våren 2017.

Samhällsbyggnadskontoret har under 2017 investerat 4 001 
tkr i industriområdet vid Nyebro och under 2017 har kommu-
nen även sålt två tomter på området till Kenneths Bygg och CJ 
Sauna.  Kommunen har även investerat 6 999 tkr i VA-verk-
samheten enligt nämndens prioriteringar och den största 
kostnaden där har varit reliningen av Hässlehultsgatan.

Investeringsredovisning

Den största investeringen under 2017 var Kråkbergsskolan som invigdes under sensommaren.
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   BUDGET KOMMUN KOMMUN KONCERN KONCERN 
Mkr NOT 2017 2017 20176 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 1 227,2 284,8 272,5 290,6 264,6 
Verksamhetens kostnader 2 -797,1 -865,5 -788,8 -850,3 -756,1 
Avskrivningar 3 -36,6 -34,9 -33,6 -44,1 -30,5 

Verksamhetens nettokostnad  -606,6 -615,6 -549,9 -603,7 -522,0 
Skatteintäkter 4 412,9 415,2 400,2 415,2 400,2 
Generella statsbidrag och utjämning 5 218,5 224,2 205,3 224,2 205,3 
Finansiella intäkter 6 2,0 1,6 1,8 0,7 0,8 
Finansiella kostnader 7 -2,8 -2,3 -3,0 -3,4 -4,2 

Resultat efter finansiella poster  23,9 23,1 54,4 33,0 80,2 
Bokslutsdispositioner     0,0 0,0 
Skatt  - - - -2,2 -5,8 

ÅRETS RESULTAT  23,9 23,1 54,4 30,8 74,4  
   

    KOMMUN KOMMUN KONCERN KONCERN 
Mkr NOT  2017 20176 2017 2016 

Tillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar 8  3,7 5,7 3,7 5,7  
Materiella anläggningstillgångar 9  502,1 473,0 707,4 675,1  
Finansiella anläggningstillgångar 10  9,6 9,6 11,1 11,2

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   515,4 488,3 722,1 692,0  
Bidrag statlig Infrastruktur 11  2,0 0,0 2,0 

SUMMA STATLIGBIDRAG INFRASTRUKTUR   2,0 0,0 2,0 

Förråd m.m. 12  6,2 2,1 6,2 2,1  
Kortfristiga fordringar 13  100,2 117,5 86,9 109,4  
Kassa och bank 14  73,5 78,9 123,4 89,5  
Summa omsättningstillgångar   179,9 198,6 216,6 201,1

SUMMA TILLGÅNGAR   697,3 686,9 940,7 893,1

Eget kapital       
Årets resultat 15  23,1 54,4 30,7 74,4 
Resultatutjämningsreserv   54,1 12,0 54,1 12,0 
Övrigt eget kapital   179,6 167,2 264,3 231,8

SUMMA EGET KAPITAL   256,8 233,7 349,1 318,3

Avsättningar       
Obeskattad reserv   0,0 0,0 0,0 0,0 
Pensioner och liknande förpliktelser 16  10,1 9,7 10,1 9,7 
Övriga avsättningar 17  5,8 5,3 7,4 6,3

SUMMA AVSÄTTNINGAR   15,9 15,0 17,5 16,1

Skulder       
Långfristiga skulder 18  267,6 291,0 366,7 392,2 
Kortfristiga skulder 19  157,0 147,2 207,4 166,5

SUMMA SKULDER   424,6 438,2 574,1 558,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   697,3 686,9 940,7 893,1

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 20  219,0 222,7   
Borgensåtaganden 21  130,2 96,3   

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Resultat- och balansräkning



70 Räkenskaper ÅRSREDOVISNING 2017 HYLTE KOMMUN

  KOMMUN KOMMUN KONCERN KONCERN 
Mkr NOT 2017 2016 2017 2016 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat   23,1 54,4 29,9 74,4 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 38,5 36,3 45,1 36,5 

Minskning av avsättning pga utbetalningar   -   

Medel från den löpande verksamheten  61,6 90,8 75,0 111,0

Ökning/minskning förråd m.m.  -4,1 -0,1 -4,1 -0,1 

Ökning/minskning verksamhetsfordringar  17,4 -49,5 10,5 -29,5 

Ökning/minskning verksamhetsskulder  9,8 -21,4 22,0 -24,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  84,7 19,7 103,4 56,7 

Investeringsverksamheten        
Investering i immateriella anläggningstillgångar  -0,4 -1,5 -0,4 -1,5 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -63,1 -41,7 -75,5 -53,6 

Övrigt materiella anläggningstillgångar  - 0,0 0,0 0,0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -0,1 0,0 -0,1 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -63,6 -43,1 -76,0 -55,1 

Finansieringsverksamheten       
Nyupptagna lån   - - 95,0  

Amortering av lån   -26,5 - -123,4 -19,5 

Ökning/minskning långfristiga fordringar  - - 35,0 0,1 

Förändring av checkräkningskredit  - -   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -26,5 0,0 6,6 -19,4 

Årets kassaflöde  -5,4 -23,4 33,9 -17,8 

Likvida medel vid årets början  78,9 102,3 89,4 107,3 

Likvida medel vid årets slut  73,5 78,9 123,3 89,5 

Förändring likvida medel  -5,4 -23,4 33,9 -17,8  
 

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys
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NOTER
NOT

1

NOT
2

NOT
3

NOT
4

NOT
5

Verksamhetens intäkter (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Försäljningsintäkter  7,7 7,5 7,7 7,5 
Taxor och avgifter 64,8 58,6 72,5 66,4 
Hyror och arrenden 46,2 45,7 40,3 25,3 
Bidrag 151,6 142,4 151,9 142,9 
Försäljning av verksamhet och tjänster 13,5 17,6 16,8 20,5 
Realisationsvinster 0,5 0,3 0,5 0,3 
Övriga intäkter 0,5 0,5 1,0 1,9
Summa verksamhetens intäkter 284,8 272,5 290,6 264,6

Verksamhetens Kostnader (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Löner och sociala avgifter 502,5 453,5 517,4 465,8 
Pensionskostnader 33,2 33,5 33,9 34,1 
Material 36,0 36,3 39,2 39,8 
Köp av huvudverksamhet 86,3 81,8 102,8 99,6 
Övriga tjänster1 93,6 81,2 116,6 98,9 
Lokal- och markhyror2 78,2 76,4 0,2 -11,0 
Lämnade bidrag 34,0 25,5 34,0 25,5 
Realisationsförluster och utrangeringar 1,6 0,4 1,6 0,4 
Övriga kostnader 0,0 0,2 4,5 3,0 
Summa verksamhetens kostnader 865,5 788,8 850,3 756,1
1. I övriga tjänster ingår en jämförelseförstörande post på 4,2 miljoner som avser en extra satsning på eftersatt underhåll i kommunens fastigheter.  

2. Upplysning om leasing lämnas i not 23.      

Av- och nedskrivningar (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Immateriella anläggningstillgångar 2,4 2,2 2,4 2,2 
Maskiner och inventarier 6,4 6,0 30,7 10,8 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 26,0 25,4 11,9 30,4 
Bostadslånepost  0,0 0,1 0,1 
Åteförda nedskrivningar  0,0 -1,2 -15,6 
Nedskrivningar  0,0 0,1 2,6 
Summa avskrivningar 34,9 33,6 44,1 30,5

Skatteintäkter (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Preliminär kommunalskatt 416,9 402,0 416,9 402,0 
Preliminär slutavräkning innevarande år -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,6 0,4 0,6 0,4 
Avfallsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa skatteintäkter 415,2 400,2 415,2 400,2
Preliminär slutavräkning, kronor per invånare -204 -206   
Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare 53 85   

Generella statsbidrag och utjämning (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Inkomstutjämning 156,4 134,0 156,4 134,0 
Kostnadsutjämning 35,7 26,9 35,7 26,9 
Regleringspost -0,1 -0,4 -0,1 -0,4 
Strukturbidrag  0,0 0,0 0,0 
LSS utjämning -13,1 -16,2 -13,1 -16,2 
Kommunal fastighetsavgift 18,6 17,8 18,6 17,8 
Välfärdsmiljarder  26,7 43,2 26,7 43,2 
Summa generella statsbidrag och utjämning 224,2 205,3 224,2 205,3
1. 2016 har kommunen intäktsfört ett särskilt stadsbidrag på 43,2 miljoner som erhölls 2015 på grund av  fl yktingsituationen.  
För 2017 fi ck kommunen 26,7 miljoner av de välfärdsmiljareder som staten betalat ut.

Noter
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Finansiella intäkter (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Utdelningar på aktier och andelar 0,5 0,7 0,5 0,7 
Borgensavgift 1,0 1,1 0,0 0,0 
Ränteintäkter 0,1 0,0 0,2 0,1 
Summa finansiella intäkter 1,6 1,8 0,7 0,8

Finansiella kostnader (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Räntekostnader 1,5 2,4 2,6 3,5 
Ränta på pensionsavsättningar 0,2 0,1 0,2 0,1 
Övriga finansiella kostnader 0,6 0,6 0,6 0,6 
Summa finansiella kostnader 2,3 3,0 3,4 4,2

Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Anskaffningsvärde 15,6 15,1 15,6 15,1 
Ackumulerade avskrivningar -11,9 -9,4 -11,9 -9,4 
Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bokfört värde 3,7 5,7 3,7 5,7

Redovisat värde vid årets början 5,7 5,5 5,7 5,5 
Årets investeringar 0,4 1,5 0,4 1,5 
Avyttring och utrangering  0,0 0,0 0,0 
Nedskrivningar  - 0,0 - 
Återförda nedskrivningar  - 0,0 - 
Årets avskrivningar -2,4 -2,2 -2,4 -2,2 
Överföring från eller till annat slag av tillgång  1,0 0,0 1,0 
Övriga förändringar  - 0,0 -
Redovisat värde vid årets slut 3,7 5,7 3,7 5,7 
Avskrivningstider: 5 år 5 år   

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Anskaffningsvärde 852,6 786,0 1091,9 1017,9 
Ackumulerade avskrivningar -383,9 -357,8 -448,7 -417,1 
Ackumulerade nedskrivningar -6,9 -5,4 -17,9 -17,4 
Bokfört värde 461,8 422,8 625,3 583,4
 
Redovisat värde vid årets början 422,8 423,6 583,4 569,8 
Årets investeringar 49,9 18,5 57,2 24,9 
Avyttring och utrangering -1,6 0,2 -1,6 0,2 
Nedskrivningar  0,0 -0,1 -2,6 
Återförda nedskrivningar  0,0 1,2 15,6 
Avskrivningar -26,0 -25,4 -31,5 -30,4 
Överföring från eller till annat slag av tillgång 16,7 5,9 16,7 5,9 
Övriga förändringar  0,0 0,0 0,0 
Redovisat värde vid årets slut 461,8 422,8 625,3 583,4
Avskrivningstider: 10-50 år 10-50 år   

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.     
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Maskiner och inventarier  (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Anskaffningsvärde 72,7 63,1 157,5 145,4 
Ackumulerade avskrivningar -38,3 -31,9 -87,5 -76,5 
Ackumulerade nedskrivningar -0,1 0,0 -0,1 0,0 
Bokfört värde 34,2 31,1 69,8 68,9

Redovisat värde vid årets början 31,1 31,9 68,9 71,9 
Årets investeringar 9,6 6,7 12,1 9,3 
Avyttring och utrangering -0,1 0,0 -0,1 0,0 
Nedskrivningar  0,0 0,0 0,0 
Återförda nedskrivningar  0,0 0,0 0,0 
Avskrivningar -6,4 -6,0 -11,1 -10,8 
Överföring från eller till annat slag av tillgång  -1,5 0,0 -1,5 
Övriga förändringar  0,0 0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut 34,2 31,1 69,8 68,9
Avskrivningstider: 3-33 år 3-33 år   

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.     

Pågående ny-, till- och ombyggnader (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Anskaffningsvärde 6,3 19,5 12,6 23,2 
Ackumulerade avskrivningar  - - - 
Ackumulerade nedskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 - 
Bokfört värde 6,0 19,1 12,3 23,2

Redovisat värde vid årets början 19,1 8,3 22,8 9,1 
Årets investeringar 3,6 16,5 6,2 20,0 
Överföring till annat slag av tillgång -16,7 -5,3 -16,7 -6,0 
Avyttring och utrangering  -0,3 0,0 - 
Redovisat värde vid årets slut 6,0 19,1 12,3 23,2

Ingen avskrivning görs på pågående investeringar.      
  
Finansiella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening1 6,6 6,6 6,6 6,6 
Övriga aktier och andelar  0,4 0,3 0,5 0,4 
Grundfondskapital Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 1,7 1,7 0,0 0,0 
Långfristiga fordringar 0,9 0,9 4,0 4,1 
Summa fi nansiella anläggningstillgångar 9,6 9,6 11,1 11,2

1. Kommunens insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2017-12-31 till 9 250 200 kr.    
 
Bidrag statlig infrastruktur (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Beslutat bidrag trafi kverket1 2,2 0,0 2,2  
Upplöst under året 0,2  0,2  
Ackumulured upplösning 0,2  0,2  
Summa bidrag till statlig infrastruktur 2,0 0,0 2,0 0,0
1. Kommunen har under 2017 beslutat att tillsammans med trafi kverket medfi nansiera en cykelväg och bro över Västerån i Kinnared. 

Kommunens bidrag är högst 2,2 miljoner och bidraget upplöses under 10 år med start 2017 då beslutet fattades.    
 
Förråd m.m. Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Exploateringsfastigheter 6,0 2,1 6,0 2,1 
Tomtmark 0,0  0,0 0,0 
Övrigt 0,2 0,1 0,2 0,1 
Redovisat värde vid årets slut 6,2 2,1 6,2 2,1  
 
Kortfristiga fordringar (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Kundfordringar 29,8 11,7 20,6 12,6 
Statsbidragsfordringar 30,6 57,4 30,6 57,4 
Mervärdeskattsfordringar 13,0 13,4 13,0 13,4 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 27,1 34,9 23,1 25,8 
Övriga kortfristiga fodringar -0,4 0,2 -0,4 0,2 
Summa kortfristiga fordringar 100,2 117,5 86,9 109,4 
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Likvida medel Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Beviljad checkräkningskredit 50,0 50,0 60,0 50,0 
Utnyttjad checkräkningskredit 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outnyttjad checkräkningskredit -50,0 -50,0 -60,0 10,0 
Kassa och bank 73,5 78,9 123,4 89,5
Summa disponibla likvida medel 73,5 78,9 123,4 149,5

Hylte kommun har avtal om fi nansiella tjänster med Södra Hestra sparbank i Hyltebruk. Avtalet innebär förutom sedvanliga banktjänster även hantering av 

likvida medel samt en checkkredit på 50 mkr.

Eget kapital (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 233,7 179,2 318,4 243,8 
Årets resultat 23,1 54,4 30,7 74,4 
Utgående balans 256,8 233,7 349,1 318,3

Uppdelning av eget kapital Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Resultatutjämningsreserv (RUR) 70,6 54,1 70,6 54,1 
Övrigt eget kapital 186,2 179,6 278,5 258,7 
Summa eget kapital 256,8 233,7 349,1 312,7 

Avsättningar pensioner (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Särskild avtalspension, visstidspension m.m. 6,9 5,6 6,9 5,6 
Förmånsbestämd/kompl pension 0,6 2,0 0,6 2,0 
Pension till efterlevande 0,7 0,3 0,7 0,3

Summa pensioner 8,1 7,8 8,1 7,8
Löneskatt 2,0 1,9 2,0 1,9
Summa avsatt till pensioner 10,1 9,7 10,1 9,7

Ingående avsättningar pensioner 9,7 9,2 9,7 9,2 
Pensionsutbetalningar -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 
Nyintjänand pension 0,5 0,2 0,5 0,2 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,0 0,2 0,0 
Förändring av löneskatt 0,1 0,1 0,1 0,1 
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 - 0,0 - 
Övrigt 0,0 0,6 0,0 0,6 
Summa avsatt till pensioner 10,1 9,7 10,1 9,7
Utredningsgrad  för beräkningsunderlaget (%) 99 99 
Antal politiker med visstidspension 3,0 2,0 
Överskottsmedel i försäkringen (kr) 2 139 458 1 641 965 
Förpliktelsen minskad genom försäkring (mkr)1 5,5 4,2 

1. Förpliktelsen är exkl. löneskatt och avser anställda med en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp   

Noter
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Övriga avsättningar (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Ingående avsättning återställande av deponi 1 4,0 2,2 4,0 2,2 
Avsättningar under året 0,5 1,8 0,5 1,8 
Ianspråktaget belopp under året 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outnyttjat belopp som återförts   0,0 0,0 
Summa avsättning deponi 4,4 4,0 4,4 4,0

Ingående avsättning omstrukturering 2 1,3 1,3 1,3 1,3 
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ianspråktaget belopp under året 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa avsättning omstrukturering 1,3 1,3 1,3 1,3

Ingående avsättning obeskattad reserv 0,0 0,0  0,0
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättning beskattad reserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingående avsättning uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 1,1 
Avsättning under året 0,0 0,0 0,5 
Summa avsättning uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 1,6 1,1

Summa övriga avsättningar 5,8 5,3 7,4 6,3
1. Avsättningen avser återställandet av Borabo deponi. Avsättningen uppstår genom överskott från verksamheten för avfallshantering.    
 2. I budget 2005 och 2006 avsattes totalt 9,0 mkr som kopplades mot den nya organisationen som började genomföras 2007. Pengarna är öronmärkta till olika 
projekt med inriktning mot utvecklingsfrågor.

Långfristiga skulder till kreditinstitut (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Långfristiga skulder vid årets början 290,5 290,5 390,3 409,8 
   varav kortfristig del av långfristig skuld   0,4 0,4 
Nyupplåning under året 0,0 0,0 95,0 0,0 
Amortering  -26,5 0,0 -123,4 -19,5 
Summa skulder till kreditinsititut vid årets slut 264,0 290,5 361,9 390,3

Lån fördelade på räntebindningstid:     
1-3 månader: 69,5 69,5   
1-3 år 164,5 164,5   
3-5 år 30,0 56,5   

Lån som förfaller inom:     
1 år  126,0   
1-3 år 234,0 164,5   
3-5 år 30,0    
Genomsnittlig räntesats på långfristiga lån: 0,56% 0,78%   

Övriga långfristiga skulder Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Demonteringskostnader moduler 0,6 0,0 0,6  
Skuld investeringsbidrag 2,2 0,0 2,2  
Summa övrigalångfristiga skulder 2,8 0,0 2,8 0,0

Förutbetalda intäkter reglerade över fl era år (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Anslutningsavgifter  0,7 0,4 2,0 1,8 
Gatukostnadsersättningar 0,1 0,1 0,1 0,1 
Summa förutbetalda intäkter 0,8 0,5 2,0 1,9

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har. 
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Kortfristiga skulder (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Skulder kreditinstitut  - 35,1 0,4 
   varav utnyttjad checkräkningskredit  - 0,0 - 
   varav kortfristig del av långfristig skuld  - 0,0 0,4 
Leverantörsskulder 25,1 31,0 30,8 34,8 
Preliminärskatt och övriga löneavdrag 8,4 7,6 8,5 8,8 
Moms och punktskatter 3,9 4,1 5,7 6,1 
Övriga kortfristiga skulder 0,5 0,5 2,9 4,1 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 119,1 104,0 124,4 112,5 
Summa kortfristiga skulder 157,0 147,2 207,4 166,5

Pensionsförpliktelser (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Ingående ansvarsförbindelse 179,2 183,9 183,9 183,9 
Pensionsutbetalningar -8,2 -7,9 -7,9 -7,9 
Nyintjänad pension -0,2    
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4,6 -89,2 -89,2 -89,2 
Ämndring försäkringstekniska grunder 1,5 - - - 
Övrig post -0,7 92,5 92,5 92,5

Summa pensionsförpliktelser 176,2 179,2 179,2 179,2
Löneskatt 42,8 43,5 43,5 43,5 
Utgående ansvarsförbindelse 219,0 222,7 222,7 222,7

Borgensförbindelser (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 130,0 95,9 130,0 95,9 
Brännö Folkets park 0,2 0,4 0,2 0,4 
Fiberföreringar 0,0 0,0  0,0 
Summa borgensförbindelser 130,2 96,3 130,2 96,3 

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida  
förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har  
ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan  
medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i för- 
hållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på  
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av [Hylte kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att  
per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till  
349 243 746 321 kronor. Hylte kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 405 834 598 kronor och andelen av de  
totala tillgångarna uppgick till 413 361 846 kronor.”    

Spec. ej likvidpåverkande poster (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Avskrivningar 34,9 33,6 44,1 30,4 
Avyttring och utrangering 1,6 0,1 1,6 0,1 
Avsatt till pensioner 0,4 0,5 0,4 0,5 
Övriga avsättningar 1,1 1,8 1,1 2,3 
Skatt kvar att betala på årets resultat  0,0 0,0 2,8 
Förändring långfristiga periodiseringar 0,3 0,3 0,3 0,3 
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 0,2  0,2  
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 0,0  -2,7 0,0 
Summa ej likviditetspåverkande poster 38,5 36,3 45,1 36,5

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal  
överstigande 3 år (Mkr) Kommun 2017 Kommun 2016 Koncern 2017 Koncern 2016

Med förfall inom 1 år 0,5 - 0,5 - 
Med förfall inom 1-5 år 10,3 5,0 10,3 5,0 
Med förfall senare än 5 år - - - - 
Summa 10,7 5,0 10,7 5,0

Beloppen avser nominella värden av framtida minimileaseavgifter.   

Noter



77RäkenskaperÅRSREDOVISNING 2017 HYLTE KOMMUN

Redovisningsprinciper

Kommunens redovisning är anpassad till bestämmelserna i la- 
gen om kommunal redovisning och de rekommendationer som 
lämnas av rådet för kommunal redovisning (RKR). I de fall 
redovisningen avviker från lagstiftning eller rekommendationer 
anges detta särskilt.

PERIODISERING
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret har i huvudsak 
belastat respektive tillgodoräknats årets redovisning.  
Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner till och 
med den 12 januari 2017. Därefter har intäkter och kostnader 
överstigande 50 tkr hänförts till redovisningsåret. 

Löner avseende timanställda och OB-ersättning till månadsan-
ställda redovisas enligt kontantprincipen. Det innebär att löner 
och ersättningar som intjänats under december 2017 har belastat 
januari 2018, vilket är ett avsteg från principen om periodisering.  
Avvikelsen förklaras med att summan av dessa kostnader inte upp-
går till något väsentligt belopp. Mot denna bakgrund gör kommu-
nen bedömningen att påverkan på resultatet är försumbart.

SKATTEINTÄKTER 
I linje med RKR 4.2 har skatteintäkten periodiserats. Det innebär 
att kommunen i bokslutet 2017 har bokfört den definitiva slutav-
räkningen för 2016 och en preliminär slutavräkning för 2017.  
Den preliminära slutavräkningen är baserad på SKL:s cirkulär 17:68. 

ÖVRIGA INTÄKTER
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar redovisas 
som en förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och perio-
diseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

PENSIONER
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroen-
devalda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 

Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt blandmo-
dellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade fram till 
1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 
1998-01-01 redovisas som en avsättning och kortfristig skuld i 
balansräkningen. 

SEMESTERLÖNESKULD
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid årets 
slut. Tillsammans med okompenserad övertid, flextid och därpå 
upplupen arbetsgivaravgift redovisas den som en kortfristig skuld.

LÅNEKOSTNADER
Kommunen tillämpar huvudmetoden enligt RKR:s rekommen-
dation 15.1. Detta innebär att inga lånekostnader har inräknats 
i tillgångarnas anskaffningsvärden. 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i 
not i resultaträkningen och/eller kassaflödesanalysen. För att en 
post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till 

minst 3,5 mkr samt vara av sådan karaktär att den inte förvän-
tas inträffa regelbundet. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Avskrivningarna påbörjas den månad anläggningstillgången 
tas i bruk enligt linjär metod. Inga avskrivningar görs på mark, 
konst och pågående investeringar.

För att en tillgång ska klassificeras som en anläggningstillgång 
ska den ha ett värde på minst 20 tkr och en nyttjandeperiod på 
minst tre år. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning 
av tillgångens nyttjandeperiod. Vägledning hämtas från RKR:s 
idéskrift  Avskrivningar.

Avskrivningstid är för: 
• Immateriella anläggningstillgångar 3–5 år 
• Maskiner och inventarier 3–20 år 
• Fastigheter och anläggningar 10–50 år

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2012 för tillgångar 
med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod. 
Kommunen har gjort retroaktiva komponentindelningar på inves-
teringar genomförda tidigare än 2012. Komponentavskrivning är 
framförallt påkallat vid större investeringsprojekt. 

AVSÄTTNINGAR
Kommunen har två avsättningar som inte helt följer RKR 10.2. 
Den ena avsättningen avser sluttäckningsutgifter för Borabo de-
poni. Det belopp som tagits upp motsvarar 4 mkr och utgörs av 
ackumulerat driftöverskott från avfallsverksamheten. Baserat 
på en projektering beräknas de totala sluttäckningsutgifterna 
uppgå till cirka 46 mkr. Den väntas vara klar 2021. 

Den andra avsättningen omstruktureringskostnader öronmärkt 
till utvecklingsfrågor. Kvarvarande belopp, 1,3 mkr, kommer 
att förbrukas de kommande åren.

LEASING
Kommunen avviker när det gäller redovisning av finansiell 
leasing. Motiveringen till avvikelsen förklaras med att nuvärdet 
av finansiella leasingavtal utgör en ringa del av balansomslut-
ningen och inte bedöms ha någon påverkan på resultatet. Mot 
denna bakgrund klassificeras avtalen som operationella.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
I koncernbokslutet ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder (100 procent). Inga förändringar har skett under 
året i kommunkoncernens sammansättning.

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och enligt 
huvudprincipen proportionell konsolidering. 

Bokslutet baseras på kommunala redovisningsprinciper. Om 
principerna väsentligt avviker från varandra justeras Hyltebo-
städers räkenskaper före sammanställningen. Transaktioner av 
väsentlig karaktär har eliminerats för att ge en rättvisande bild 
av koncernens totala ekonomi.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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