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Fem år i siffror 
Kommunens finanser Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 

     

   verksamhetens nettokostnader (mkr) 458,6 457,3 473,9 484,0 485,6 

      -i kronor per invånare 45 289 45 277 47 154 47 921 48 079 

   årets resultat (mkr) 2,5 8,7 3,8 -1,6 11,8 

     -i kronor per invånare 247 861 378 -158 1 168 

   rörelsekapital (mkr) -48,5 -48,3 -43,1 -42,1 -40,7 

      

   investeringsvolym, mkr 46,4 57,6 38,7 54,1 70,7 

     -i kronor per invånare 4 582 5 703 3 851 5 356 7 000 

   egenfinansieringsgrad av investeringar (%) 57,6 56,2 87,3 54,3 60,5 

      

   soliditet (%) 30,3 29,9 25,2 23,9 24,3 

   soliditet inkl. pensionsskuld äldre än 1998 (%) -21,4 - -16,7 -15,7 -13,0 

   total låneskuld (mkr) 211,5 290,7 324,0 349,9 379,4 

     -i kronor per invånare 20 887 28 782 32 239 34 644 37 564 

Skatteintäkter     

   utdebitering kommunen (kr) 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 

   utdebitering totalt (kr) 31,17 31,17 31,17 31,17 31,17 

   skatteintäkter och utjämning (mkr) 467,3 479,7 485,2 497,1 513,4 

     -i kronor per invånare 46 149 47 495 48 279 49 218 50 832 

Personal     

   totalt antal årsarbetare 713 - - - - 

   personalkostnader (mkr) 368,6 - - - - 

     -i kronor per invånare 36 401 - - - - 

Befolkning 31/12     

   antal invånare totalt 10 126 10 100 10 050 10 100 10 100 
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Organisationsschema 

 
Politikerna är uppdragsgivarna 
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kommun-
styrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för den 
kommunala servicen. 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 kommu-
nen genom att ge uppdrag och sätta upp mål och att ge 
resurser till de olika verksamheterna ur kommunens 
totala budget.  

De kommunanställda är verkställande 
Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansva-
rar för att politiska beslut genomförs i det dagliga 
arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och 
planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också 
för att ta fram underlag för politiska beslut, att följa upp 
verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till 
uppdragsgivarna- politikerna. 

 

 
 

 

 
 
 
Mandatfördelning 
I fullmäktige sitter 43 ledamöter och mandaten fördelas 
på partierna utefter valresultatet. Val sker vart fjärde år. 

I Hylte har fem partier bildat Hyltealliansen som har 
politisk majoritet efter det senaste valet. Partierna som 
ingår i Hyltealliansen är Centerpartiet, Kommunens Väl, 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna och de 
har tillsammans 24 av fullmäktiges 43 mandat. 

 

 

 

Parti  Mandat

Socialdemokraterna (S) 14

Kommunens Väl (KV)  8

Centerpartiet (C)  7

Moderaterna (M)  5

Folkpartiet (FP)  3

Sverigedemokraterna (SD) 2

Kristdemokraterna (KD)  1

Miljöpartiet (MP)  1

Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)  1

Vänsterpartiet (V)  1
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Fokusområden 
Fokusområden speglar olika dimensioner i verksamheten. 
Målen visar inriktningen verksamheten skall fokusera på 
inom det aktuella fokusområdet. Målen i det övergripande 
fokusområdet ligger till grund för nämndernas målarbete. 
Till målen kopplas indikatorer som beskriver kvalitet, 
effektivitet och volym med mera. Mätning är en central 
betydelse för indikatorerna som ska visa eller ge svar på 
om målen har uppnåtts, helt eller delvis eller inte alls.  

Inför budget 2012 reviderades kommunens fokusområden. 
Underlag för revideringen var dels ett diskussionsunderlag 
som låg till grund för en genomlysning av kommunens 
politiska mål i samband med en  

EU-projektanalys, den så kallade WEPA-analysen, som 
gjordes under året och dels den politiska diskussionen 
under WEPA-processen. De nya fokusområdena som 
antogs av kommunfullmäktige 15 december 2011 är: 

 Samhälle, se avsnitt Samhällsutveckling 

 Kommuninvånare, se avsnitt Samhällsutveckling 

 Organisation, se avsnitt Medarbetare 

 

Utefter de övergripande fokusområdena har sedan 
nämnderna i sin tur antagit serviceåtaganden som skall 
beskriva kvaliteten som ska levereras till brukaren, samt 
utvecklingsmål som kopplas mot de övergripande 
fokusområdena. 

Styr- och kvalitetssystem 
Hylte kommuns styrmodell innebär en tydlig styrning 
med hjälp av mål tillsammans med resurser. Politiker 
prioriterar och beslutar om fördelning av resurser 
samtidigt som det ska skapa förutsättningar för kvalitet i 
verksamheten. Verksamhetens ansvar är att leverera de 
politikerna har beslutat om med hjälp av de resurser de 
blivit tilldelade. Verksamheterna har också ansvar för 
att det som levereras också levereras med kvalitet. Detta 
innebär att kvalitetsaspekten är ett gemensamt ansvar 
mellan politiker, ledning och personal i verksamheten.  

Styrmodellen består av två huvudprocesser, Mål- och 
resursprocess samt Uppföljning och redovisning. I 
nedan bild beskrivs mål- och resursprocessen i den övre 
röda delen och processen för uppföljning och redo-
visning beskrivs i den nedre, blå delen 

 

Uppsiktsplikten 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela 
kommunens samlade verksamheter, för såväl nämnder 
som kommunala bolag. Under 2011 har detta arbetet 
planerats, systematiserats och genomförts. 

Mål- och resursplanen inklusive fokusområden är ett 
viktigt styrdokument som ger underlag för planerad 
verksamhet och ekonomi. Mål- och resursplanen fastställs 
av kommunfullmäktige i juni månad med ett justerings-
beslut i november månad för att kunna möte externa 
förändringar som sker under perioden. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har årligen inför MRP arbetet en träff med 
nämndernas presidier. 

 

 

Uppföljning, utvärdering och analys av ekonomi, 
måluppfyllelse, prestation och kvalitet ger ökad tyngd-
punkt i ekonomistyrningen. Uppföljning som redovisas 
till Kommunstyrelsen görs efter tre, sex och nio 
månader, den efter sex månader hanteras i samband 
med kommunens delårsbokslut. Uppföljningen efter tre 
och sex månader sker i samråd mellan nämndernas 
presidier och ekonomichef. Kommunstyrelsen har 
utöver detta samråd med varje nämnds och bolags pre-
sidier två gånger per år. Nämnden fastställer därutöver 
regler för hur och när uppföljningen utöver ovanstående 
skall sammanfattas och rapporteras till nämnd. 
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Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
kommunens totala resursplanering. Som ett led i det 
arbetet bevakar styrelsen uppföljningar av både mål och 
resurser. Kommunstyrelsen kallar nämndspresidierna till 
möte i samband med MRP-beredning och i samband med 
att boksluten är klara. Därutöver kallas nämndspresidierna 
till kommunstyrelsen för samråd där uppföljning är en del 
i agendan. 

Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande 
ansvar för den interna kontrollen inom hela kommunen. 
Uppsiktspliktens innebörd regleras i reglemente för intern 
kontroll som antogs under 2011. Uppföljning av den 
interna kontrollen kommer att göras första gången i 
samband med årsbokslutet för 2012. 

Ansvar och befogenheter 

Nämnderna ansvarar för att serviceområden och ut-
vecklingsmål fastställs. Både utvecklingsmål och service-
åtaganden ska vara konkreta och uppföljningsbara 
antingen genom mätningar av kvantitet eller genom 
bedömningar av kvalitativa undersökningar. Den ram 
kommunfullmäktige anslagit till nämndens förfogande har 
nämnden själv rätt att fördela mellan sina olika 
verksamheter. Respektive kontorschef ansvarar för att 
kontinuerligt utveckla och genomföra förändringar i verk-
samheten utefter de serviceåtaganden och utvecklingsmål 
som sätts kopplat till de resurser kontoret tilldelats. 

Omdisponeringar inom nämndens verksamhetsområde 
och ram beslutas av respektive nämnd. Tilläggsbudget till 
anslagen ram förekommer i princip inte. Några undantag 
finns, till exempel tilläggsbudget för löneavtal eller för-
ändring i verksamhet som kommunfullmäktige beslutat 
om.  

Negativa avvikelser mot ram/underskott 

Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resul-
tatet är att balansera eventuella negativa avvikelser mot 
ram över årsskiftet och reglera det mot nämndens egna 
kapital. Den negativa avvikelsen skall återställas av res-
pektive nämnd utefter en plan på som mest tre år. 
Verksamheten Bostadsanpassning undantas alltid från 
resultatbalansering och andra skäl för undantag kan vara 
extraordinära händelser. Om avvikelserna ska balanseras 
över åren beslutas av kommunstyrelsen i samband med att 
årsredovisningen behandlas.  

Interna köp och säljförhållanden 

Grundprincipen är att kostnaderna för den interna tjänsten 
ska belasta den som förbrukar den. Syftet med intern 
debitering är att det ska vara möjligt att ge en rättvisande 
bild av hur resurserna används, att det blir ett rättvisande 
underlag för finansieringen samtidigt som den tydliggör 
olika ansvarsområden. Syftet är också att göra det möjligt 
att jämföra med externa köp.  

Vid den interna kostnadsfördelningen skall alltid en 
skriftlig överenskommelse göras. Det förutsätts därvid 
att köpande och säljande kontor kommer överens om 
servicenivå och prissättning på förekommande interna 
tjänster. Det är dock kunden, det vill säga köpande 
enhet, som bestämmer omfattning och standard på 
tjänsten som skall utföras. Således måste säljande 
kontor anpassa sin verksamhet efter den efterfråga på 
tjänster som föreligger från de olika kontoren. Ändrig 
av överenskommelse får aldrig göras ensidigt. Uppsäg-
ning av tjänst eller lokaler sammanfaller då med 
budgetåret. Uppsägning skall ske i samband med an-
givande av nämndens budgetförslag, dock senast 1 mars 
året före budgetåret eller enligt överenskommelse. 
Interna avtal ska vara klara och undertecknade i god tid 
före nämndernas arbete med budget påbörjas. 

Investeringar 

Investeringar för den kommande treårsperioden beslutas 
av kommunfullmäktige i samband med mål- och 
resursplanen. Medel anslagna för investeringar får inte 
användas för driftskostnader.  

Alla nämnder har varje år ett fast anslag för ramin-
vesteringar, de nämnder som inte utnyttjar hela beloppet 
får en automatisk överföring till nästa budgetperiod. 
Nämnder som överskrider anslaget får motsvarande 
minskning.  

När det gäller nybyggnad, IT utrustning, utrustning till 
ny verksamhet samt anskaffning av nya fordon klassas 
detta som investeringar utöver ram och måste äskas i 
samband med budgeten. I den mån dessa investeringar 
inte blir slutförda under budgetåret måste en ombudge-
tering begäras till nästkommande år av nämnden. Beslut 
tas av kommunfullmäktige i samband med årsredo-
visningen 

Det är viktigt att äskad investering över ram väl 
beskrivs och motiveras samt att driftskostnadskonsek-
venser framgår och avvikelser från kommunens avskriv-
ningstider begärs. Nämnden skall även ha med IT 
investeringar i sitt förslag! 

En investering är ett inköp av  

 en anläggning som har en varaktighet över minst 
fem år  

 eller en inventarie som har en varaktighet över minst 
tre år.  

Beloppet som krävs för att det skall klassas som en 
investering har i Hylte kommun varit satt till 12 tkr men 
från och med 2013 är beloppsgränsen uppräknad till 20 
tkr. Understiger köpet detta belopp kommer den vid 
bokslutet att belasta driften inom nämnden. 

Åtgärder som innebär standardförbättringar genom ny-, 
till- och ombyggnad ska i princip bokföras som en 
investering. Hit hör även andra åtgärder som höjer 
anläggningens allmänna standard. Exempel på sådana 
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åtgärder är installation av toalett samt byte från två- till 
treglasfönster i en fastighet. Endast mellanskillnaden 
mellan vad som betraktas som värdehöjande och normalt 
underhåll ska bokföras som investering. Byte av VA-
ledningar räknas som investering om man med detta byte 
höjer ledningens kapacitet. Reparation och underhåll, det 
vill säga åtgärder som syftar till att vidmakthålla en 
anläggnings tekniska funktionella status, bokförs som 
kostnad det år som åtgärden görs. 

Taxor 

Nämndens taxor och avgifter skall ses över i samband 
med ny Mål- och resursplan, det är i samband med denna 
process som justeringar skall göras. Justeringar under 
löpande verksamhetsår sker inte, undantagsfall vid extra-
ordinära händelser. Taxor och avgifter beslutas alltid av 
kommunfullmäktige 

Kommunens kvalitetsarbete 

Grunden i kommunens kvalitetsarbete är att arbete med att 
förbättra kvaliteten i verksamheten ska pågå ständigt. Så 
fort en kvalitetsbrist upptäck ska handlingsplan med 
åtgärder framarbetas. På varje kontor finns utsedda kvali-
tetshandledare vars huvudsakliga uppgift är att vara ett 
stöd för chefen i kvalitetsarbetet. Det är lite olika hur 
kvalitetshandledarnas arbete organiseras på respektive 
kontor. 

Det finns en övergripande kvalitetsgrupp på kommun-
ledningskontoret som samordnar nätverksträffar för 
chefer och kvalitetshandledare två gånger om året. 
Syftet med träffarna är bland annat att nå ut med 
information och att grupperna ska kunna inspirera och 
ge varandra tips i arbete med kvalitet på sina respektive 
kontor. 

Kvalitetsgruppen samordnar även utbildningar för kva-
litetshandledare och tillsammans med ekonomi- och IT-
enheten anordnar de utbildning för chefer i kommunen 
inom det så kallade ledarprogrammet. 

Under 2012 och framöver kommer arbetet med kvali-
tetsutveckling att gå mer mot att arbeta med metoden 
LEAN. 
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Samhällsutveckling 

Befolkningen i Hylte kommun fortsätter att minska, under 2011 minskade antal invånare med 51. Detta påverkar 
kommunens ekonomiska förutsättningar på ett negativt sätt. Det är viktigt att prioritera arbete för att bryta den 
negativa trenden. Därför har kommunfullmäktige beslutat om fokusområdena Samhälle och Kommunmed-
borgare 

 

Fokusområde Samhälle 
Fokusområdet inrymmer ett mål med tre olika delmål. 
 

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i. 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NRI (Nöjd Region Index, max 
100 p).  
Frågorna med inriktning på: helhetskänsla, 
rekommenderar andra att flytta hit, arbets-
möjligheter, utbildningsmöjligheter, miljö, 
bostäder, trygghet, kommunikationer, 
kommersiellt utbud och fritid 

NRI 2010: 52 p  
(snitt för alla deltagande 
kommuner var 62 p, bästa 
kommun 74 p) 
NRI 2006: 53 p  
(snitt för alla deltagande 
kommuner var 64 p, bästa 
kommun 76 p) 

NRI-värdet för Hylte kommun 
ska vara bättre än genom-
snittet i undersökningen hö-
sten 2013. 

NRI mäts vart fjärde år, 
nästa mätning hösten 
2013. 
 

Mätning av upplevd trygghet genom brott-
statistik från BRÅ 

Brottsstatistik 2010: 
Hylte:  
Totalt antal brott/100 000 
invånare: 9 318 
Halland:  
Totalt antal brott/100 000 
invånare: 11 321 
Riket: 
Totalt antal brott/100 000 
invånare: 14 605 

Brottstatistiken för Hylte 
kommun ska vara lägre än 
snittet i Halland och riks-
genomsnittet, 2014 

Brottsstatistik följs upp 
årligen i samband med 
årsbokslutet. 
 

Folkhälsan mäts genom uppföljning av 
ohälsotalen i relation till jämförbar 
kommungrupp. 

Ohälsotalet 2010: 
ej uppmätt 

Ohälsotal för Hylte kommun 
ska vara bättre än snittet inom 
kommungruppen 2014 

Ohälsotalen följs upp 
årligen i samband med 
årsbokslutet. 

 

Målet handlar om kommunen som ett geografiskt område 
och hur invånarna uppfattar att det är att leva och bo i 
Hylte.  

Kommunens attraktivitet kan mätas i hur nöjda invånarna 
är med den livskvalitet som erbjuds när det gäller arbets- 
och utbildningsmöjligheter, den fysiska omgivningen i 
bebyggelse och naturmiljö, bostäder, trygghet, kommu-
nikationer, kommersiellt utbud och fritidsutbud.  

Kommunen som organisation har ett gemensamt ansvar 
tillsammans med invånarna, föreningarna, det lokala 
näringslivet och andra myndigheter att forma vårt 
samhälle och göra det till en attraktiv plats där det är gott 
att leva och verka. För att nå målet vill kommunen 
prioritera insatser inom fyra områden: attraktivt boende, 
arbetskraftsförsörjning, kultursamarbete i regionen samt 
folkhälsa.

 

Attraktivt boende omfattar landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS), trygghet kopplat till boendemiljön, 
äldres möjligheter till social kontakt, samt boendeformer 
som vänder sig till gruppen unga familjer. 

Arbetskraftsförsörjning omfattar samarbete med före-
tagen, infrastrukturfrågor kopplat till arbetsmarknads-
områden, samt vuxnas lärande. 

Kultursamarbete i regionen omfattar samarbete med 
lokala föreningar, samarbete med regionala aktörer inom 
ramen för Kultur i Hallands inland, samt det som ryms 
inom kulturberedningens uppdrag.  

Folkhälsa omfattar Hylte kommuns lokala folkhälsoplan 
samt det som ryms inom folkhälsorådets uppdrag i 
samverkan med Region Hallands Hyltenämnd. 
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Fokusområde Kommuninvånare 
Fokusområdet inrymmer tre mål med olika delmål som beskrivs i nedan tabeller. 
.

Målet handlar om den kommunala service som riktar sig 
direkt till Hylte kommuns kunder – barn, elever, om-
sorgstagare, anhöriga, klienter, besökare, abonnenter, 
företagare, medborgare och andra som använder 
kommunens tjänster. Målet inrymmer kommunens 
samtliga serviceåtaganden. 

Det kommunala välfärdsuppdraget är mångfacetterat 
och den samhällsservice och myndighetsutövning som 
kommunen förväntas tillhandahålla är till stora delar 
reglerat i lag. Uppfattningen om Hylte kommun och på 
den service kommunen ger baseras på flera saker: 
bemötande, tillgänglighet och information, kompetens  

och effektivitet samt att ärenden hanteras på ett korrekt 
sätt. Alla dessa saker är viktiga att tänka på i det dagliga 
arbetet.  

Kommunens verksamheter karaktäriseras av att tjänster 
erbjuds direkt till kunderna. Verksamheternas företrädare 
möter kunderna dels ansikte mot ansikte, i telefon eller 
via post och e-tjänster men också genom det informa-
tionsmaterial kommunen tillhandahåller, som till exempel 
broschyrer, informationsblad och på kommunens hem-
sida. Bemötande, tillgänglighet och information är därför 
extra viktigt då det har en stor betydelse för hur kunderna 
upplever kvaliteten på det kommunen tillhandahåller. 
 

Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Mätning av andel elever med fullständiga 
slutbetyg genom Öppna jämförelser (SKL) 
och egen statistik. 

2010: 63 %  
 

Andelen elever med full-
ständiga slutbetyg ska 
öka med minst 2 % per år 
för att på sikt nå 100 %. 

Årligen i samband med delårs- 
och årsbokslut. 
 

Mätning av andel elever med behörighet 
till gymnasiet genom Öppna jämförelser 
(SKL) och egen statistik. 

2010: 88 %  
 

Andelen elever med be-
hörighet till gymnasiet 
ska öka med minst 2 % 
varje år för att på sikt nå 
100 %. 

Årligen i samband med delårs- 
och årsbokslut. 
 

Mätning av andel elever som upplever 
trivsel i skolan genom enkät i 9 åk (SKL). 

2010: 41 %  
(Median i riket 38 %) 

Andelen elever som upp-
lever trivsel i skolan ska 
öka med minst 2 % per år 
för att på sikt nå 100 %. 

Trivsel  följs  upp  genom  SKL:s 
nationella enkät. 
 

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NMI (Nöjd Medborgar Index, 
max 100 p).  
Frågorna  med  inriktning  på:  Bemötande 
och tillgänglighet, Förskolan, Grundskolan, 
Gymnasieskolan, Äldreomsorgen, Stöd  för 
utsatta  personer, Gator  och  vägar, Gång‐ 
och  cykelvägar,  Fritid  –  Idrott,  Fritid  – 
Kultur,  Miljöarbete,  Vatten  och  avlopp, 
Renhållning, Räddningstjänsten.  

NMI 2010: 47 p  
(snitt för alla deltagande 
kommuner var 56 p, bästa 
kommun 65 p) 
NMI 2006: 36 p  
(snitt för alla deltagande 
kommuner var 53 p, bästa 
kommun 62 p) 

NMI-värdet för Hylte 
kommun ska vara bättre 
än genomsnittet i under-
sökningen hösten 2013. 

NMI mäts vart annat år, nästa 
mätning hösten 2013. 
 

Mätning  av  egen  statistik  gällande  andel 
av  nämndernas  serviceåtaganden  som  är 
uppfyllda eller är nästan uppfyllda. 

Måluppfyllelse 2011: 
78 %  
(88 av totalt 98 service-
åtaganden) 

95 % av serviceåtagan-
dena ska vara uppfyllda 
eller nästan uppfyllda. 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 
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Bra uppväxtvillkor handlar både om uppväxtmiljön för 
barn och elever som finns inom barnomsorg och skola, 
och det handlar också om de förutsättningar som de 
unga får med sig i sina fortsatta liv. Grundtanken är att 
en bra uppväxt ger bra förutsättningar för att möta 
framtiden.  

Aktiviteter som har betydelse för att nå målet är sådana 
som syftar till att skapa en bra uppväxtmiljö. Inom 
kommunens ansvar finns flera verksamheter som han-
terar barns och ungas fysiska och psykiska välbe-
finnande. Det kan till exempel vara förskola, grund-
skola, elevhälsa, fastighetsförvaltning, kost och städ, 
fritidsverksamhet och fritidsanläggningar. Verksamhe-
terna ska involvera/samverka med flera aktörer, till 
exempel andra myndigheter och föreningar som möter 
barn och unga. 

Kommunens verksamheter karaktäriseras av kvaliteten i 
det enskilda mötet mellan personal och de unga. För att 
förankra grundläggande värderingar som det svenska 
samhället står för behövs lyhördhet och förmåga att skapa 
en relation för ett inkluderande förhållningssätt. 

Ett bevis på hur väl det kommunala uppdraget med att ge 
barn och unga bra förutsättningar faller ut, är att alla 
elever ska kunna avsluta grundskolan med fullständiga 
betyg. Aktiviteter som ska prioriteras för att nå målet är 
sådana som ger alla elever möjligheter att nå kunskaps-
målen. Andra aktiviteter som ska prioriteras är att öka det 
entreprenöriella lärandet i skolan i syfte att öka elevernas 
möjligheter till självständighet. En annan aktivitet är den 
skapande skolan i samarbete med kulturskolan och regio-
nala aktörer.  

 

Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och 
beslut. 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

 

Målet handlar om hur kommunen som en offentlig 
demokratisk organisation främjar medborgarnas möjlig-
heter till insyn, delaktighet och påverkan på de beslut 
som rör kommunens verksamheter och utveckling. Akti-
viteter inom fyra områden är prioriterade: Kontakt, 
Information, Påverkan och Förtroende.  

Kontakt handlar om tillgänglighet och hur kommunen 
möjliggör för medborgarna att komma i kontakt med 
politikerna. 

Information handlar om hur information om kommunen 
och dess verksamheter tillhandahålls och om hur 
kommunen informerar kring viktiga frågor. 

Påverkan handlar om vilka former som finns för dialog 
mellan medborgarna och kommunens politiker och 
tjänstemän, och vilka möjligheter medborgarna har att 
påverka politiska beslut. 

 

Förtroende handlar om bemötande som skapar tillit hos 
medborgarna att kommunens politiker och tjänstemän 
arbetar för kommunens bästa. 

Ett sätt att förbättra dialogen mellan kommunmedborgare 
och kommunens tjänstemän och politiker är via 
synpunktshantering. Den är en del i kommunens kvali-
tetsarbete och syftet är att på ett professionellt sätt 
hantera de synpunkter kommunens kunder och invånare 
lämnar in. I de fall synpunkterna pekar på brister i 
verksamheten ska de leda till att förbättringsarbete 
påbörjas för att komma till rätta med bristerna.  

 
 

 

Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NII (Nöjd Inflytande Index, max 
100 p).  
Frågorna med inriktning på: Kontakt, 
Information, Påverkan och Förtroende 

NII 2010: 40 p  
(snitt för alla deltagande 
kommuner var 42 p, bästa 
kommun 53 p) 
NII 2006: 30 p  
(snitt för alla deltagande 
kommuner var 40 p, bästa 
kommun 51 p) 

NII: ska vara bättre än 
genomsnittet hösten 2013 

NII mäts vart fjärde år, nästa 
mätning hösten 2013. 
 

Mätning av valdeltagande genom Valmyn-
dighetens statistik över valdeltagande i 
kommunvalet gällande andel av röstberätti-
gade. 

2010: 78,11 %  
(riksgenomsnitt 81,62 %) 

Valdeltagandet ska öka 
jämfört med valet 2010 

Valdeltagande vart fjärde år, 
nästa mätning 2014. 
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Hållbar utveckling 

Hylte kommun arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle och miljö. Arbetet omfattar bland annat miljö-
målsarbete, naturvårdsarbete samt miljökonsekvensbeskrivningar till översikts- och detaljplaner. 

Hylte kommun arbetar systematiskt med att bidra till att 
nå de nationella och regionala miljömålen. Varje år 
presenteras en sammanställning av vilka aktiviteter som 
genomförts under året i kommunens årsredovisning. 
Redovisningen omfattar även en uppföljning av 
kommunens Energi- och klimatstrategi och det interna 
miljöarbetet som pågår i kommunen. En mer detaljerad 
redovisning av utvecklingen och aktiviteter som genom-
förts från år 2005 och framåt finns på kommunens 
hemsida www.hylte.se. Se vidare under Bygga och bo, 
Hållbar utveckling. 

Avfallsplan 
Samhällsbyggnadsnämnden antog en ny avfallsplan i 
början av 2011. Den nya planen har bland annat tagit 
fasta på miljömålet att återvinna 35 procent av 
matavfallet. I planen föreslås att kommunen ska sortera 
ut och behandla matavfall från restauranger, storkök, 
livsmedelsaffärer och hushåll. Därmed kan avfallet 
användas för biogasproduktion eller kompostering.  

Vattenkvalitet 
I linje med EU:s vattendirektiv har uppdaterade om-
rådesgränser och föreskrifter för kommunens vatten-
skyddsområden varit ute på samråd och utställning 
under 2011. Tidsplanen är att kommunfullmäktige ska 
kunna anta de uppdaterade föreskrifterna i början av 
2012. En lokal arbetsgrupp till Nissans vattenråd arbetar 
med att ta fram en åtgärdsplan för att nå god status på 
vattnet i Lillån i Torup. 

Energieffektivisering 
Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en strategi för 
energieffektivisering. Strategin innehåller mål att nå till 
år 2014 och 2020 och en handlingsplan för hur detta ska 
gå till. Med utgångspunkt från energideklarationer av 
kommunens fastigheter ska lönsamma investeringar 
göras. Personalen som arbetar i respektive byggnad 
kommer att engageras i arbetet med hur man genom sitt 
beteende kan spara energi. Med hjälp av ekonomiska 
medel från Energimyndigheten har kommunen anställt 
en energisamordnare som ska arbeta med genomföran-
det av strategin och med energirådgivning till kommun-
invånarna. 

 

Ekologisk mat  
Ett nationellt mål för konsumtion i offentlig sektor är att 
25 procent av livsmedlen ska vara ekologiska. Detta är ett 
mål som även samhällsbyggnadsnämnden tagit. Framöver 
kommer kostverksamheten på samhällsbyggnadskontoret 
att successivt öka andelen inköp av ekologiska livsmedel 
med cirka fem procent per år med målsättningen att 2012 
nå målet på 25 procent. 2010 var andelen 11,4procent. 
Målet om att öka andelen ekologiska livsmedel finns även 
med i Hylte kommuns Energi- och klimatstrategi som 
antogs av kommunfullmäktige år 2008.  

Projektet Fokus Matglädje har pågått under 2011. 
Projektet handlar om att höja kavlitén på den offentliga 
måltiden. Bland annat diskuterar kostorganisationen till-
sammans med barn- och ungdomskontoret och omsorgs-
kontoret vad som avses med matkvalitet. Gruppen 
kommer även att formulera ett serviceåtagande för detta. 
Projektgruppen har under året tagit fram ett förslag till 
matpolicy för kommunen som skickas vidare till 
kommunfullmäktige för antagande under 2012. 

Miljökrav i upphandlingen 
Arbetet med att ställa miljökrav vid upphandling trevar 
sig fram och mycket återstår att göra. Miljöstyrningsrådet 
har utvecklat ett verktyg där kommunerna kan få hjälp 
med vilka miljökrav som kan ställas vid olika typer av 
upphandlingar. Inom projektet Fokus Matglädje har möj-
ligheterna att handla upp lokal ekologisk mat undersökts. 
Inom projektet har man även tittat på möjligheten att 
samarbeta med någon grannkommun för att åstadkomma 
samordnade transporter. 

Internt miljöarbete 
I linje med den nya avfallsplanen har man under året 
börjat arbetet med att införa nya rutiner för avfalls-
haneringen i våra kommunala verksamheter. 
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Medarbetare 

Under de närmaste tio åren kommer 197 medarbetare, ca 24 procent av de tillsvidareanställda, att nå pensions-
åldern. Hylte kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och på så vis kunna underlätta 
personalförsörjningen. 

Fokusområde Organisation 
Fokusområdet inrymmer ett mål med fyra olika delmål. 

 
 
* Med jämförbara kommuner menas kommungrupperingen som inkluderar: kommuner med färre än 25 000 invånare samt jämförelsegrupp södra Sverige 
(Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne). Utöver detta finns även referensstatistik i förhållande till Hallands kommuner och regionen. 
 

Målet syftar till att medarbetarna ska vara nöjda med sin 
upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, 
respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveck-
ling. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare med god personal-
politik skapar förutsättningar för våra medarbetare att 
utföra ett bra arbete och leverera en hög kvalitet på de 
tjänster kommunen erbjuder. Motiverade och nöjda 
medarbetare blir också goda ambassadörer för sin 
arbetsplats, vilket ger en positiv marknadsföring av 
kommunen. Det ökar därmed möjligheterna att behålla 
och utveckla våra befintliga medarbetare.  

En av kommunens största utmaningar i framtiden är att 
rekrytera personal på alla nivåer i organisationen och 
därför måste Hylte kommun upplevas som en intressant 
och givande organisation att arbeta. Genom en flexibel 
organisation som belönar prestation och möjliggör en 
personlig karriärutveckling med ett fungerande privatliv 
ska kommunen upplevas som en självklar arbetsplats.  

En del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att rollerna är 
tydliga. Kommunens styrmodell är grunden till att tydlig-
heten bibehålls och förstärks. Aktiviteter som syftar till 
att göra den känd hos förtroendevalda och medarbetare är 
därför viktiga. En ökad förståelse kring styrmodellen och 
kommunens processer kring styrning och ledning för-
enklar arbetet och planeringen i den dagliga verksam-
heten. 

Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Mätning av andel nöjda medarbetare 
genom medarbetarundersökningar. 

2010:ingen undersökning 
genomförd 

Andelen nöjda medarbe-
tare ska uppgå till 75 % 
under 2013 

Mätning genom enkät vart-
annat år, nästa mätning 2013 

Mätning av antal sökande per platsannons 2011: 19,46 
 

Antal sökande per annons 
ska vara 30 under 2014. 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 
 

Mätning av Friskhälsotal genom statistik 
från personalredovisningen. 

2011: 95,6 %  
 

2014 ska friskhälsotalet 
uppgå till 97 %. 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 
 

Jämförelse av statistik över lönenivåer med 
jämförbara kommuner* utifrån SKL:s 
partgemensamma lönestatistik 

2010: Lönenivåerna 
ligger något under jäm-
förbara kommuner 

Hylte kommun ska ha ett 
löneläge som motsvarar 
jämförbara kommuner 
2014. 

Årlig uppföljning. 
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Ekonomi 

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnads-
effektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och 
effekter.  
 

För att kunna uppnå god ekonomisk hushållning krävs en 
utvecklad planering med framförhållning och handlings-
beredskap. Det är därför viktigt att ha en bra grund i 
arbetet med mål- och resursplanen samt att se till hela 
planeringsperioden.  

Budgetförutsättningar 

Befolkning 

I skatteberäkningen för budget 2013 görs beräkningen 
utefter en befolkning på 10 050 invånare år 2013 enligt 
beslut i kommunfullmäktige vid budgetjusteringen  
2012-11-20. Vid bokslut 2011 uppgick antal invånare i 
Hylte kommun till 10 126.  

Räntekostnader 

Upplåningsbehovet för perioden 2013-2015 motsvarar 
cirka 60 mkr. I dagsläget är räntenivån i Sverige relativt 
låg med en styrränta på 2,0 procent, prognoser visar på 
en stigande ränta för perioden. I beräkningarna har en 
räntenivå 1 procentenhet över riksbankens ränteprognos 
använts vilket 2013 motsvarar på 3,9 procent och 4,5 
procent för 2014-2015. 
 

 

Ramförändringar nämnder 
Kompensation löneavtal 

I ramen för 2013 kompenseras nämnderna för löneavtal 
2012 med motsvarande 8,2 miljoner kronor på helår, 
vilket motsvarar de 6,2 miljoner kronor som är beslutade 
i MRP 2012-2015, under ej fördelat verksamhetsnetto. 
Löneavtalet förväntas blir 2,9 procent för 2013, 3,40 
procent 2014 och 3,80 procent 2015, siffrorna baseras på 
SKLs cirkulär 11:42. Kommunfullmäktige beslutade att 
nämndernas ramar skall beräknas utifrån en löneökning 
på 2,5 procent för respektive år. Kompensationen för nio 
månader inryms under ej fördelat verksamhetsnetto för 
att tilläggsbudgeteras nämnderna när avtalen är klara. I 
ramen året efter avtalet är klart kompenseras nämnderna 
motsvarande tolv månader, Samhällsbyggnadsnämnden 
kompenseras endast med 15 procent. 

Kompensation prisökning 

Ramen för nämnderna beräknas på en prisökningskom-
pensation för 2013 motsvarande 0 procent. Åren 2014-
2015 baseras ramen på en prisökning motsvarande 1,5 
procent per år.  

Finansiella mål 

Delmål Nuläge Målnivå 2013 Uppföljningsintervall 

Soliditeten ska under en femårsperiod upp-
gå till i genomsnitt minst 30 % 

Bokslut 2011: 30,3 %  
 

Soliditeten ska uppgå till 
minst 25,2 % 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Årets resultat ska under en femårsperiod i 
genomsnitt motsvara minst 2 % av skatter 
och bidrag 

Bokslut 2011: 0,5 % 
 

Årets resultat i förhållande 
till skatter och bidrag ska 
vara minst 0,8 % 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Kostnadsökningen på nämnderna ska inte 
vara högre än ökningen av skatter och 
bidrag 

Bokslut 2011: -4,2 
(verksamheternas +5,6, 
skatter och bidrag +1,4) 

Nämndernas kostnadsökning 
får inte vara högre än ök-
ningen av skatter och bidrag 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Självfinansieringen på investeringar skall 
vara minst 80 % under en femårsperiod  

Bokslut 2011: 57,6 % Nettoinvesteringar ska till 
minst 87,3 % finansieras 
med egna medel 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Nettoinvesteringen ska under en femårs-
period ej överstiga 10 % av skatter och 
bidrag 

Bokslut 2011: 9,9 %  
 

Nettoinvesteringen ska mot-
svara 8,0 % av skatter och 
bidrag 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Långfristiga låneskulden exkl pensioner 
ska ej under en femårsperiod överstiga 
50 % av anläggningstillgångarnas värde 

Bokslut 2011: 51,7 %  
 

Långfristig låneskuld exkl 
pensioner motsvarar 62,6 % 
av anläggningstillgångarnas 
värde 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 
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Ökat underhåll 

För 2012 uppgår underhållet på kommunens fastigheter 
till 55 kr per kvadratmeter, en ökning av detta belopp 
med motsvarande 5 kr per kvadratmeter sker under mål- 
och resursperioden. Den sammanlagda kostnaden för 
ökningen uppgår till 271 tkr per år. 

Organisationsutveckling, mkr 

  2013 2014 2015 

Elevminskning* 3,2 3,0 1,5 

Långsiktig fastighetsplan 0,3 

Uppdatering markarrende 0,2 

Total 3,7 3 1,5 

*enligt prognos scb 

I organisationsutveckling ingår elevminskningen inom 
Barn- och ungdomsnämnden. Prognosen för elevminsk-
ningen baseras på statistiska centralbyråns befolknings-
prognos daterad 20 oktober 2011. I organisationsutveck-
lingen ingår även en minskad kostnad vid införandet av 
den långsiktiga fastighetsplanen och ökade intäkter i 
samband med uppdateringen av markarrendet. 

Utökade ramar, tkr 

Soliditet 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. 
Förändringar i soliditeten är beroende av investerings-
takt, skuldförändringar och det ekonomiska resultatet. Ju 
högre soliditet desto mindre är låneskulden. 

Enligt kommunens finansiella mål ska soliditeten exk-
lusive ansvarsförbindelser ligga på 30 procent under en 
femårsperiod. Under den treårsperiod som nu ligger i 
planen ligger soliditeten på knappt 25 procent vilket 
innebär att soliditetsmåttet de två följande åren måste 
hamna på ca 38 procent per år för att målet ska kunna 
uppnås. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för-
bättras under planperioden från – 21,4 i bokslutet till  
-13,0 i plan 2015. 

Resultatutveckling 

 

Kommunallagen fastställer att kommunen för ett räken-
skapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader, 
balanskrav. För att säkra det egna kapitalet och bygga 
upp medel för investeringar måste resultatet inte bara 
vara i balans utan det krävs positiva resultat. I bokslut 
2011 klarade kommunen balanskravet och för 2013 och 
2015 är även budgeten lagd utefter att balanskravet ska 
uppfyllas.  

 

 

Målet är att kommunens resultat under en femårsperiod i 
genomsnitt ska motsvara 2,0 procent av skatter och 
bidrag. Infrias målet ger det goda förutsättningar för 
egenfinansiering av investeringar och reservation av 
medel för framtida pensionskostnader. Om nettokostna-
den ställs mot skatter och statsbidrag får måttet alltså inte  
  

Tillägg per år   

Kommunstyrelsen  200

Samhällsbyggnadsnämnden  700

Arbets- och näringslivsnämnden  450

Barn- och ungdomsnämnden  4 150

Omsorgsnämnden  2 800

Summa  8 300

Resultat 2011 samt budgeterat resultat 2013-2015, mkr 

Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag Soliditet 
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vara högre är 98,0 procent. I bokslutet var måttet 98,2 
procent och prognosen för 2012 pekar på samma värde. 
För MRP-perioden ligger genomsnittet lägre, drygt 96,0 
procent. 

 Investeringar 
 
 

Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på 
avgiftsfinansierad verksamhet och övrig verksamhet.  

Investeringsutrymmet för 2013 ligger på 33,8 mkr och 
beloppet för planerade investeringar 2013 är 38,7 mkr. 
Inte heller för åren 2014 och 2015 ligger planerade 
investeringar inom utrymmet. Det betyder att nyupp-
låning kommer att behöva göras.  

En större investering påbörjas under 2012 i Örnahallens 
simhall. Under 2013 och 2014 kommer ytterligare medel 
att tillskjutas för detta projekt. Örnaskolans låg- och 
mellanstadiebyggnader kommer att byggas om och det 
planeras påbörjas under 2014. I övrigt fortsätter relativt 
höga investeringar att genomföras inom VA-verksam-
hetens område även under den här planperioden. 

För att kommunen ska kunna finansiera investeringarna 
helt utan nyupplåning ska självfinansieringsgraden mot-
svara minst 100 procent. Målet är att självfinansieringen 
under en femårsperiod ska vara minst 80 procent. 

Kommunfullmäktiges beslut gällande investeringar: 

- Investeringar över 2,5 mkr slutredovisas. 

- Nivån som avgränsar inköp mellan investering och 
drift höjs från 12 tkr till 20 tkr. 

 

 

Tillgångar och skulder 
Den höga investeringstakten får effekter på den långsik-
tiga låneskulden och finansnettot. 

 

De långfristiga skulderna ökar under planperioden med 
totalt 167,9 mkr jämfört med bokslut 2011. Orsaken är 
till största delen den stora mängden investeringar som 
genomförs och planeras genomföras under perioden.  

Vid bokslut 2011 låg skuldsättningsgraden, det vill säga 
den del av tillgångarnas värde som finansierats med 
främmande kapital, på 69,7 procent och i budget 2013 
hamnar skuldsättningsgraden på 74,8 procent. 

Kommunfullmäktiges beslut för MRP 2013-2015 
gällande finansiering: 

- Kommunstyrelsen har under 2013 rätt att nyupplåna, 
d v s öka kommunens skulder under 2013 med totalt 
60 mkr. 

- Kommunstyrelsen har under 2013 rätt att omsätta 
lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under 
2013 

Nettoinvesteringar, mkr 
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Den senaste tiden har Hylte kommuns finansnetto 
försämrats och i budget 2013 samt plan 2014-2015 har 
kommunen räknat med ytterligare försämringar. Orsaken 
är planerade nyupplåningar. 

 

Ett finansiellt mål är att den långfristiga låneskulden 
exklusive pensioner under en femårsperiod inte ska 
överstiga 50,0 procent av anläggningstillgångarnas vär-
de. Vid bokslut 2011 var måttet 51,7 procent och under 
planperioden ökar det till 65,4 procent. 

Likviditet 
 

Kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, förmågan 
att kunna betala löpande utgifter, mäts bland annat 
genom likviditet. Minimivärdet för detta anses vara 100 
procent. I bokslut 2011 låg värdet på 50,8 procent och i 
planperioden ökar värdet något men beräknas endast nå 
54,6 procent 2015.  

Även rörelsekapitalet visar kommunens likvida förmåga. 
Vid bokslutet var rörelsekapitalet negativt, -48,5 mkr och 
i planperioden kommer det att förbättras något, -43,1 
mkr under 2013 och -42,1 respektive -40,7 mkr de föl-
jande två åren. 

De svaga likviditetsmåtten kräver en aktiv likviditets-
planering. För att säkerställa betalningsberedskapen har 
kommunen en checkräkningskredit på 50,0 mkr. 

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden motsvarar 115,5 mkr och 
av dessa är 112,6 mkr beviljade till kommunens bostads-
stiftelse Hyltebostäder. Riskexponeringen av borgensåta-
gandena bedöms under planperioden vara låg. 

Kommunen har också tillsammans med samtliga med-
lemmar i Kommuninvest ekonomiska förening, ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommun-
invest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Vid års-
skiftet 2011/2012 var 267 kommuner medlemmar i 
föreningen. 

Kommunfullmäktiges beslut för MRP 2013-2015 
gällande finansiering: 

- Borgensavgift uttages av Stiftelsen Hyltebostäder 
motsvarande 1 procent av det totala borgensåta-
gandet 

Pensionsförpliktelser  
Hylte kommun redovisar pensionsskuld enligt den så 
kallade blandmodellen vilket innebär att den större delen 
tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräk-
ningen. Det är dock viktigt att ta hänsyn till denna i mål- 
och resursplansarbetet då det är en skuld som ska fina-
nsieras under de kommande cirka fyrtio åren. Stora 
pensionsavgångar väntas framöver med kraftiga utbetal-
ningar som följd. 

Känslighetsanalys 
Kommunen påverkas av både interna och externa hän-
delser. Nedan visas en sammanställning över några 
exempel på externa förändringar och hur de skulle 
påverka kommunens ekonomi. 

10 nya invånare 2010                   0,5 mkr 

Ränteförändring +/- 1 procent                   3,4 mkr 

1 procent ökad lönekostnad (inkl PO)           3,0 mkr 

  

Finansnetto, mkr 

Likviditet 

Låneskuld jämfört med anläggningstillgångarnas värde 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet 
och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. 

 

Verksamhetens kvalitetsmål 
 

Serviceåtagande Bibliotek 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du kan låna eller läsa böcker, tidskrifter, 
dagstidningar, talböcker, ljudböcker, noter 
eller låna hem musik på CD eller DVD. 

Bokslut 2011: 
   -antal utlån 68 958  
   -antal besökare 49 722 

Antal besökare och utlån ska 
bibehållas 

Årligen i samband med 
årsbokslut  

Du kan söka, reservera och låna om media 
i bibliotekskatalogen på Hyltes hemsida. 

Antalet omlån och re-
servationer i självser-
vicen ökade under 2011. 

Antal omlån i självservicen i bi-
bliotekskatalogen ska bibehållas 

Årligen i samband med 
årsbokslut  

Du har möjlighet att låna böcker från andra 
bibliotek genom oss. 

Bokslut 2011:  
   -antal fjärrlån 592 

Årliga mätningar Årligen i samband med 
årsbokslut  

Du kan få hjälp med att hitta media och 
tjänster för olika behov. Biblioteken har 
böcker med stor stil, böcker med lättläst 
text och böcker på andra språk än svenska.  
Du som har ett funktionshinder som leder 
till läs- och skrivsvårigheter, t.ex. nedsatt 
syn eller dyslexi, har rätt till viss service 
gällande talböcker och talboksspelare.  
Huvudbiblioteket erbjuder också studieda-
tor med speciella datorprogram som 
talsyntesen LexiLäser och rättstavnings-
programmet Stava Rex för att underlätta 
för dig med läs- och skrivsvårigheter. 

Bokslut 2011: 
   -antal nyförvärv 328 
   -utlån talbok 11 969 
   -utlån spelare 53 
 

Årliga mätningar Årligen i samband med 
årsbokslut  

Du har tillgång till dator med Internetupp-
koppling. 

Bokslut 2011: 
   -antal timmar 2 298 
    antal tillfällen 2 232 

Årliga mätningar Årligen i samband med 
årsbokslut  

Du har möjlighet att besöka bibliotekets 
olika utställningar. 

Under 2011 anordnades 
36 utställningar 

Antal utställningar ska vara cir-
ka 10 per år 

Årligen i samband med 
årsbokslut  

Du kan släktforska i biblioteket. Bokslut 2011: 
   -32 timmar i Genline-
databasen  
   -SVAR-databas 2010   
48 tillfällen totalt 153 
sökningar. 

Årliga mätningar Årligen i samband med 
årsbokslut  

Du kan delta i vår populära barnkultur-
verksamhet 

Under 2011 anordnades 
13 barnarrangemang 

Antal barnarrangemang ska vara 
cirka 8 per år 

Årligen i samband med 
årsbokslut  

Du har möjlighet att söka kulturbidrag till 
din kulturförening hos oss. 

21 föreningar har fått 
bidrag 

Kulturbidrag ska delas ut mot-
svarande 130 tkr 

Årligen i samband med 
årsbokslut  

Du kan ta del av turistinformation om vår 
kommun främst på biblioteket i Hyltebruk 
men även biblioteken i Torup och Unnaryd 
har ett visst urval av turistbroschyrer 

Ingen mätning gjord. 
Numera sker ett samar-
bete med Turist Inspi-
ration. 

Årliga mätningar Årligen i samband med 
årsbokslut  
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Verksamhet och ekonomi 
Under Kommunstyrelsen återfinns den centrala politiska 
organisationen som Kommunfullmäktige och Kommun-
styrelsen. Kommunstyrelsen leder, planerar och samord-
nar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunsty-
relsen handhar den ekonomiska förvaltningen och är även 
arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, beredskaps-
nämnd, krisnämnd och räddningsnämnd.  

Under Kommunstyrelsen finns kommunledningskontoret 
som utgör en ledningsfunktion som ansvarar för rådgiv-
ning, stöd och service till samtliga nämnder 

Ekonomi- och ITenheten  
Ekonomi- och ITenheten är kommunens centrala enhet för 
ekonomisk planering, uppföljning, redovisning och IT-
frågor. Enheten består av ekonomiassistenter, ekonomer 
som arbetar för samtliga nämnder samt IT-strateg och IT-
utvecklare.  

Huvudsyftet med Ekonomi- och IT-enhetens IT-verk-
samhet är att förse organisationens alla delar med det IT-
stöd som krävs för att varje verksamhet ska kunna utföra 
sitt arbete på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, samt 
erbjuda medborgare och näringsliv i Hylte kommun rätt 
tjänster på rätt plats och vid rätt tillfälle. Ekonomi- och 
IT-enheten ska även möjliggöra tillhandahållandet av 
elektroniska tjänster via kommunens webbportal, samt 
bidra till ökad demokrati genom ökad insyn och bättre 
möjligheter till kommunikation med politiker och tjänste-
män. 

Informations- och kanslienheten 

Informations- och kanslienheten arbetar med infor-
mationsvägledning och marknadsföringsfrågor. Till en-
heten knyts också biblioteksverksamheten, kulturen samt 
kommunens växel och reception. Enheten ansvarar också 
för nämndadministration, juridik och upphandlingsfrågor 
samt utredning och beredning av ärenden.  

Personalenheten  
Personalenheten består av löne- och systemadministra-
törer samt systemansvarig för Heroma som registrerar och 
betalar ut löner och arvoden till kommunens medarbetare 
och politiker samt administrerar pensionsåtagandena. Det 
finns också personalkonsulter och utvecklingsledare som 
ger service och bistår kommunens alla kontor i arbetsrätt, 
rehabilitering, ledarskap, arbetsmiljöfrågor och övriga 
personalärenden.  

 

Förändringar mellan åren 
Under Informations- och kanslienheten har verksamheten 
för turism legat men flyttas från och med 20130101 till 
Arbets- och näringslivskontorets verksamhet. 

 

 

Investeringar 
Kommunstyrelsen hanterar hela kommunens IT-
investeringar. Investeringarna delas upp i inom ram och 
över ram.  

Raminvesteringar gäller investeringar och reinveste-
ringar som nödvändiga för att upprätthålla och utveckla 
IT-miljöns funktion. IT-miljön måste växa och för-
bättras i takt med att program och system som används 
av verksamheterna utvecklas. Nya system och nya 
användare tillkommer dessutom fortlöpande. De senaste 
åren har mellan 700 tkr och 1 000 tkr per år använts för 
den här typen av investeringar.  

Investeringar över ram innehåller större kommunöver-
gripande investeringar som till exempel byte av platt-
form till Microsoft. För omsorgskontoret finns en 
investering gällande förbättrad inloggning och för Barn- 
och ungdomsnämnden finns investeringsmedel för 
bland annat elevdatorer, arbetsdatorer för lärare och 
smartboards. 

 

Kort om framtiden 

 Nybyggnation av Bibliotek i Torup planeras på 
grund av uppkomna problem med befintliga lokaler. 

 Biblioteket äskar medel för införande av e-böcker 

 Arbetet med införande av så kallade e-tjänster 
fortskrider 

 Hypergene, ett kommunövergripande beslutsstöds-
system införs. 

Ansvarsområden: 

 Nämnds- och styrelseverksamhet 

 Ekonomi- och IT enhet 

 Informations- och kanslienhet 

 Personalenhet 

 Bibliotek=
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Driftbudget, tkr 

 
  Bokslut  Budget Budget Avvikelse Plan Plan 

  2011 2012 2013 2012-2013 2014 2015 

Nämnds- och styrelseverksamhet 2 671 2 475 2 529 54 2 529 2 529 

Stöd till politiska partier 571 571 571 0 571 571 

Övrig verksamhet 3 765 3 875 3 802 -73 3 802 3 802 

Facklig tid 1 175 1 222 1 227 5 1 227 1 227 

Näringslivsfrågor övergripande 68 135 135 0 135 135 

Turistverksamhet 300 300 320 20 320 320 

Allmän kulturverksamhet 302 265 265 0 265 265 

Bibliotek 4 196 4 391 4 597 206 4 597 4 597 

Grundskola 185           

Buss, bil och spårbunden trafik 5 646           

Kommunledningskontoret 19 279 21 539 21 854 315 22 578 23 317 

Total 38 158 34 773 35 300 527 36 024 36 763 

              

Kommunfullmäktiges beslut:             

Uppjusterad ram      200   200 200 

Turism flyttas till ANN     -300   -300 -300 

Total 38 158 34 773 35 200 427 35 924 36 663 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunstyrelsens budgetram uppjusteras med 200 tkr 

- Kommunstyrelsens budgetram nedjusteras med 300 tkr för turistverksamhet vilka omdisponeras till arbets- och 
näringslivsnämnden 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2013-2015 (bilaga 1) 
Raminvesteringar 660 tkr, varav 600 tkr för IT 
Investeringar utöver ram 3 645 tkr, varav 3 645 tkr för IT 
Investeringar för lokaler 18 400 tkr 

- Förslag till driftbudget samt KELP för kommunstyrelsen fastställs innebärande en nettokostnad om 35 200 tkr 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag  

- att tillsammans med stiftelsen Hyltebostäder gå igenom hyresnivåerna fastighet för fastighet med syfte att nå de 
beslutade effektiviseringarna. De nivåer man kommer fram till kan sedan ligga till grund för indexuppräkningar 
kommande år 

- att se över Lärcentrum – verksamhet och lokalbehov. 
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Räddningsnämnden 
Kommunstyrelsen är tillika Räddningsnämnd och ansvarar för Räddningstjänstens verksamhet. Räddnings-
nämnden ansvarar för att kommuninvånarna och företag får det skydd och den säkerhet som är skälig vid brand 
och andra nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd. 

 
Verksamhet och ekonomi 
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som 
kommunen ska ansvara för vid olyckor och överhängande 
faror för olyckor för att hindra och begränsa skador på 
människor, egendom eller miljö. I verksamheten ingår 
även tillsyn, brandskyddsutbildning och rådgivning.   

Räddningsnämnden är också ansvarig för kommunens 
förberedelser inför och verksamhet vid extraordinära hän-
delser i fredstid och är kommunens krisledningsnämnd 
enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Räddningsnämnden ska även föreskriva hur 
sotning ska ske i Hylte kommun.  

Av kommunerna i Halland har Hylte högst driftskostnad 
per invånare. En av orsakerna är att Hylte kommun är en 
stor kommun till ytan med en förhållandevis liten be-
folkning. Kommunens ambitionsnivå är att så många 
invånare som möjligt ska få snabb hjälp vid en händelse, 
detta innebär att man valt att ha två räddningsstyrkor i 
kommunen.  

 

Förändringar mellan åren 
De investeringar som nämnden ansöker om kommer att ge 
ökade kapitalkostnader i driftsbudgeten kommande år. 

 

 

Investeringar 
I MRP för 2013-2015 föreslås följande investeringar 
utöver ram: 

2013 Släck/räddningsbil  

2014 Lastväxlartank  

2015 Insatsfordon med fyrhjulsdrift till Unnaryd samt 
Terränggående motorcykel med tillhörande släp. 

 

Driftbudget, tkr 
  Bokslut  Budget Budget Avvikelse Plan Plan 

  2011 2012 2013 2012-2013 2014 2015 

Räddningstjänst 9 651 9 676 9 733 57 9 817 9 903 

Krishantering 5 0 0 0 0 0 

Total 9 656 9 676 9 733 57 9 817 9 903 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2013-2015 

Raminvesteringar 60 tkr 
Investeringar utöver ram 1 500 tkr 

- Förslag till driftbudget samt KELP för räddningsnämnden fastställs innebärande en nettokostnad om 9 733 tkr 

 

Kort om framtiden 

 Investeringar i nya brandfordon planeras framöver 
om nämnden tilldelas äskade medel för detta. 

Ansvarsområden: 

 Räddningstjänst 

 Tillsynsverksamhet 

 Brandskyddsutbildning 

 Rådgivning 

 Krisberedskap=
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden skall verka för en god bebyggd miljö och planera för en ren och attraktiv miljö för 
alla. Nämnden skall uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste 
omgivning samt ta de initiativ som behövs för att bevaka att de lagar och regler som gäller inom plan- och 
byggverksamheten följs.  

 

Verksamhetens kvalitetsmål 
 

Serviceåtagande Avfall 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du har tillgång till en väl fungerande 
renhållning och avfallshantering. Du har 
möjlighet att själv påverka hämtnings-
intervallet för ditt avfall. Vid utebliven 
hämtning hämtar vi hushållsavfallet inom 
två dygn efter att vi fått din anmälan. 

Delvis nytt mål – ej 
uppmätt 

Målet är nöjd kund och det 
mäts genom ”Nöjd kundunder-
sökning” 
Utvärdering även genom avvi-
kelserapportering 

Årligen i samband med 
årsbokslut  

Du når aktuell information om avfall, 
taxor, kontaktuppgifter och bestämmelser 
på kommunens hemsida. 

Nytt mål- ej uppmätt Målet är nöjd kund och det 
mäts genom ”Nöjd kundunder-
sökning  

Årligen i samband med 
årsbokslut  

Serviceåtagande Bygglov och tillstånd 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Är dina handlingar kompletta, skickar vi 
beslut om bygglov inom 10 veckor. Förut-
satt planlagt område och att förslaget inte 
strider mot planerna. 

Delvis nytt mål – ej 
uppmätt 

Att svar lämnas inom lagstad-
gad tid, 10 veckor, mäts ge-
nom uppföljning av handlägg-
ningstid 

Årligen i samband med 
årsbokslut  

Är dina handlingar kompletta, skickar vi 
beslut om anmälan om värmepumpar och 
ansökan om avlopp inom 6 veckor. 
 

Bokslut 2011: 
Avvikelsen var 0 % 

Att svar lämnas inom förutsatt 
tid, mäts genom uppföljning 
av handläggningstid 

Årligen i samband med 
årsbokslut  

Serviceåtagande Gator och vägar 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Upptagning av sand/gatusopning på de 
gator som faller under kommunens ansvar 
är utförd senast 30/4.  

Bokslut 2011: 
Åtagandet uppfyllt  
(obs datum var då 31/5) 

Mäts genom dokumentation 
när arbetet utförs samt avvi-
kelserapporter. 

Årligen i samband med 
delårsbokslut 

Parkgrönytor klipps vid behov, riktvärde 
för gräsets höjd får vara max 10 cm.  

Nytt mål- ej uppmätt Målet är nöjd kund och det 
mäts genom ”Nöjd kundunder-
sökning”

Bokslut 1 gång per år 

Övriga grönområden slås med slaghack 2 
ggr/år.  

Nytt mål- ej uppmätt Målet är nöjd kund och det 
mäts genom ”Nöjd kundunder-
sökning”

Bokslut 1 gång per år 

Hyltebruk, Rydöbruk, Torup, Drängsered, 
Brännögård, Landeryd, Långaryd, 
Kinnared och Unnaryd skall utsmyckas 
med belysning till jul, fjädrar till påsk samt 
med blommor och flaggor/vimplar under 
sommaren.  

Nytt mål- ej uppmätt Kontroll på plats Bokslut 1 gång per år 

Kommunens badplatser skall vara rena och 
säkra genom daglig tillsyn.  

Nytt mål- ej uppmätt Målet är nöjd kund och det 
mäts genom ”Nöjd kundunder-
sökning” 

Bokslut 1 gång per år 
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Serviceåtagande Vatten och avlopp 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du kan räkna med att vi vidtar omedelbara 
åtgärder när det uppstår problem med 
vattenkvalitén eller vattenförsörjning. 

Avvikelserapportering Dokumentation av insat-
ser 

Bokslut en gång per år. 

Du kan räkna med att vi vidtar åtgärder när 
det uppstår problem med avloppet, såsom 
avloppstopp inom 4 timmar efter anmälan. 

Avvikelserapportering Dokumentation av insat-
ser 

Bokslut en gång per år. 

Du når information om vattenkvalitén, 
taxor och bestämmelser på vår hemsida. 

Nöjda kunder Nöjd kundundersökning Bokslut en gång per år. 

Du blir som brukare informerad om pla-
nerade underhålls- och reparationsarbeten 
minst 7 arbetsdagar i förväg. 

Avvikelserapportering Dokumentation av insat-
ser 

Bokslut en gång per år. 

Läs om nämndens antagna utvecklingsmål i Samhällsbyggnadsnämndens eget Mål och resursplansdokument. 

Verksamhet och ekonomi 
Fysisk och teknisk planering 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar 
för levnadsmiljön och gestaltningsfrågor för hela 
kommunen. Uppdraget innebär att nämnden skall 
förvalta, vårda och utveckla den fysiska miljön i Hylte 
kommun ur ett ekologiskt, kulturellt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv för att skapa ett hållbart samhälle där 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en 
hälsosam, säker, trygg och god miljö med för hög 
kvalitet i boende och arbete.  

Nämnden har i uppdrag att skapa nya attraktiva 
byggrätter som lockar människor att bosätta sig i 
kommunen. Kommunen skall ha så god planberedskap så 
att det finns byggklar planlagd mark för verksamheter 
och industrier när företag frågar efter etableringsmöj-
ligheter.  

Miljö- och hälsoskydd 
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över verksam-
heter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. 
Verksamheten omfattar rådgivning, inspektioner och 
prövning, tillstånd och anmälningar om miljö- och 
hälsofarlig verksamhet, enskilda avlopp, livsmedelslo-
kaler, renhållning, hygienlokaler, smittskydd, serverings-
tillstånd med mera  

Vatten, avlopp och avfall 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens 
produktion och distribution av dricksvatten, avledning 
och rening av spillvatten, dagvatten samt alla andra 
närliggande ärenden. Nämnden ansvarar också för 
kommunens avfallshantering inklusive slam och latrin 
samt alla andra närliggande ärenden. Kommunfull-
mäktige har fastställt en ny avfallsplan som innebär en 
långt gående källsortering där framförallt biologiskt 
avfall skiljs från övrigt avfall. 

 

Park, gata och trafik 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar 
för den yttre miljön och kommunala infrastrukturan-
läggningar i kommunen. Detta innebär att nämnden 
planerar, projekterar, och bygger nya gator, vägar, cykel- 
och gångbanor och ser till att trafikmiljön är säker för 
alla trafikanter. Kommunens parker och grönområden är 
en viktig del av samhällets livsmiljö. Att hålla rent och 
snyggt i kommunens samhällen är en prioriterad uppgift. 
De lekplatser som är belägna där det finns barn bosatta i 
närheten skall prioriteras. Skogarna skall skötas i enlig-
het med gällande skogsbruksplan. 

 

Ansvarsområden: 

 Användning av mark och vatten 

 Bebyggelsemiljöns utveckling 

 Bostadsanpassning 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Livsmedel och dricksvatten 

 Serveringstillstånd, tobak och läkemedel 

 Naturvård och hållbar utveckling 

 Gator, trafik , parker 

 Vattenförsörjning och avloppshantering 

 Renhållning 

 Kostförsörjning 

 Lokalvård 
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Övrig verksamhet 
Enheten för stab och ledning ger övergripande lednings-
stöd till samhällsbyggnadsnämnden, kontoret och enhets-
cheferna. Enheten har ansvar för samordning av ärenden 
mellan de nämnder och styrelser som samhällsbyggnads-
kontoret betjänar.  
 

Förändringar mellan åren 
I sitt MRP-förslag förutsätter nämnden att byggnads-
verksamheten i kommunen fortsätter att minska och 
räknar därför med att intäkterna för detaljplaner och 
bygglov kommer att minska med 1 000 tkr. Även den 
interna försäljningen beräknas minska vilket innebär att 
de övriga verksamheterna får bära en större andel av 
kostnaderna för nämndens förvaltning. 

 

Investeringar 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att nämndens till-
delade raminvesteringar utökas från 90 tkr per år till 250 
tkr per år för att nämnden ska ha möjlighet att möta 
oförutsedda investeringsbehov som uppkommer under 
året. De investeringar som antas av Kommunfullmäktige 
finns i tabell under avsnitt Våra räkenskaper, Investe-
ringsredovisning. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att investeringar 
görs bland annat i gatunätet. Det består i dag av cirka 
446 000 kvadratmeter fördelade på en längd av 75 
kilometer i nio samhällen. Inget regelbundet underhåll är 
gjort under de sista åren. En beläggningsplan med 
åtgärder och prioriteringar har därför upprättats.  

 

Två promenadstigar föreslås upprustas, Nissanleden i 
Hyltebruk och Strandpromenaden i Torup. Planen är att 
förse dem med belysning och göra dem handikapp-
anpassade. Detta är en åtgärd som är tänkt att kunna 
locka ut fler människor i naturen vilket främjar för 
folkhälsan.  

Inom VA-verksamheten behövs fortsatta investeringar. 
Dels på ledningsnätet för att minska in- och utläckage 
och dels på kommunens vatten- och avloppsreningsverk 
där flera av anläggningarna i behov av översyn och 
ombyggnad för att klara bland annat myndighetskrav.  

 

Kort om framtiden 

 Arbetet med att göra den fysiska miljön i kommu-
nens tätorter säker, välvårdad och attraktiv fort-
skrider. 

 Kommunens översiktsplan ska aktualitetsförklaras 
under planperioden. 

 Andelen inköp av ekologiska livsmedel planeras öka 
med 5 % per år för att nå det nationella målet på 
25 % till 2015. 

 Ett gestaltningsprogram som planeras antas som ett 
rådgivande dokument under 2012 ska arbetas om för 
att kunna fastställas som ett tematiskt tillägg till 
kommunens översiktsplan. 

 En strandskyddsplan som beräknas kunna antas 
under 2012 ska implementeras under planperioden. 

 Arbetet med att säkerställa kommunens framtida 
vattenförsörjning inklusive reservvattentäkt skall 
fortsätta.  
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Driftbudget 
 
  Bokslut Budget Budget Avvikelse Plan Plan 

  2011 2012 2013  2012-2013 2014 2015 

Nämnds- och styrelseverksamhet 516 493 486 -7 495 503 

Fysiks och teknisk planering 4 567 3 808 3 801 -7 3 866 3 931 

Gator och vägar 5 929 5 766 5 785 19 5 883 5 981 

Parker 1 271 1 324 1 305 -19 1 327 1 349 

Miljö-och hälsoskydd 1 199 1 548 1 549 1 1 575 1 601 

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 58 102 102 0 104 105 

Alkoholtillstånd 140 124 124 0 126 128 

Administration samhällsbyggnad 209 0 0 0 0 0 

Idrotts- och fritidsanläggningar 744 804 804 0 818 831 

Bostadsanpassning 1 607 1 618 1 618 0 1 645 1 673 

Färdtjänst 1 358 1 671 1 671 0 1 699 1 728 

Vattenförsörjning och avlopp 1 094 -137 -137 0 -139 -142 

Avfallshantering -1 137 -73 -73 0 -75 -75 

Fastighetsförvaltning 308 -1 600 -1 900 -300 -1 900 -1 900 

Försäljning verksamhet internt 751 -500 -500 0 -500 -500 

Total 18 614 14 948 14 635 -313 14 924 15 213 
              

Kommunfullmäktiges beslut:             

Uppjusterad ram      700   700 700 

Ridhus flyttat till ANN     -324   -324 -324 

Total 18 614 14 948 15 011 387 15 298 15 591 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 700 tkr 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2013-2015 
Raminvesteringar 250 tkr 
Investeringar utöver ram 17 590 tkr 

- Förslag till driftbudget samt KELP för samhällsbyggnadsnämnden fastställs innebärande en nettokostnad om 15 335 
tkr   

- Budget för Ridhuset, motsvarande 324 tkr överförs till arbets- och näringslivsnämnden (beslut KF 121218) 
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Tillsynsnämnden 
Tillsynsnämnden har i av kommunfullmäktige fastställt reglemente fått ansvar som tillsynsmyndighet för 
kommunens egna verksamheter. 

 

Verksamhet och ekonomi 
Tillsynsnämnden har tillkommit för att undvika jävsitua-
tion då tillsyn och prövning skall ske av kommunens 
egen verksamhet. Ramen för 2013 ligger på samma nivå 
som 2012. I budget 2013 finns medel avsatta för 
ledamöternas arvoden. 

Uppskattningsvis utgör Tillsynsnämndens verksam-
hetsområde ca 15-20 procent av den totala ärende-
volymen inom Samhällsbyggnadskontorets arbetsvolym.   

 

Nämndens övergripande mål är att bedriva en effektiv 
och korrekt prövnings- och tillsynsverksamhet av de 
verksamheter som Hylte kommun genom Tillsynsnämn-
den ansvarar för. Nämnden ska också bidra med infor-
mation inom sina olika ansvarsområden 

 

Driftbudget 
 

 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut: 
- Förslag till driftbudget för tillsynsnämnden fastställs innebärande en nettokostnad om 90 tkr 

 

 

 

Ansvarsområden: 

 Tillsynsarbete som avser samhällsbyggnads-
nämndens verksamhetsansvar. 

  Bokslut  Budget Budget Avvikelse Plan Plan 

  2011 2012 2013 2012-2013 2014 2015 

Tillsynsnämnden 87 90 90 0 90 90 

Total 87 90 90 0 90 90 
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Arbets- och näringslivsnämnden 
Nämnden arbetar för att stötta och förbättra dialogen med företag i Hylte kommun. Intresset för folkhälsa har 
vuxit sig allt starkare i samhället vilket har medfört ett stort intresse för verksamheterna i Örnahallens 
Hälsocenter.  

 

Verksamhetens kvalitetsmål 
 

Serviceåtagande Arbete och försörjning 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du som söker hjälp för ditt missbruk 
erbjuds en träff inom fem arbetsdagar. 

Bokslut 2011: 
Avvikelse 0 % 

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 5 %, mäts genom 
avvikelserapport 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du som får försörjningsstöd erbjuds en 
sysselsättnings- garanti, Du som är mellan 
18-24 år erbjuds sysselsättning inom tio 
arbetsdagar och Du som är äldre inom sex 
månader. 

Bokslut 2011: 
Avvikelse 20 % 

Avvikelsen från sysselsättnings-
garantin får vara högst 10 %, 
mäts genom avvikelserapport 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut  

Du som har beviljats försörjningsstöd ska 
få det utbetalt inom tre arbetsdagar. 
 

Bokslut 2011: 
Avvikelse 2 % 

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 5 %, mäts genom 
avvikelserapport 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du som behöver hjälp till ett skyddat 
boende erbjuds detta samma dag  
 

Bokslut 2011: 
Avvikelse 0 % 

Måluppfyllelse 100 %, mäts ge-
nom avvikelserapport 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du som har ansökt om försörjningsstöd 
erbjuds en tid inom tio arbetsdagar  
Motprestation: Under förutsättning att du 
har lämnat in en komplett ansökan 

Bokslut 2011: 
Avvikelse 20 % 

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 10 %, mäts genom 
avvikelserapport. 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du som söker skuldsanering erbjuds en tid 
inom två månader. 

Nytt mål- ej uppmätt Måluppfyllelse 100 %, mäts ge-
nom avvikelserapport 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Serviceåtagande Fritid och folkhälsa 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du som är besökare erbjuds stöd av en 
hälsocoach i Örnahallens Hälsocenter 
 

Ej uppmätt Besökaren kontaktas av en häl-
socoach inom fem arbetsdagar, 
mäts genom avvikelserapport 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du som är besökare erbjuds ett behovs-
anpassat och varierat motionsutbud i Örna-
hallens Hälsocenter  
 

Bokslut 2011: 
Nöjdhetsgrad 84 % 

Nöjdhetsgraden bland besökare 
på Hälsocenter ska vara minst 
80 %, mäts via enkät januari-
mars 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Föreningar inbjuds till återkommande före-
ningsträffar. 
 

Bokslut 2011: 
Avvikelse 0 % 

Antal träffar, minst en per år 
utöver möten för fördelning av 
halltider. Måluppfyllelse 100 %, 
mäts via enkät januari-mars 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Under september-april erbjuds du som 
besökare tillgång till badet sex dagar i 
veckan (med undantag för storhelg).  

Ej uppmätt Måluppfyllelse 100 % mäts ge-
nom avvikelserapport 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

26



 

Serviceåtagande Företag 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du som är företagare inbjuds till åter-
kommande företagsträffar 

Under år 2011 hölls 6 
träffar 

Varje år hålls minst fyra före-
tagsträffar i kommunens regi.  

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du som funderar på att starta ett nytt 
företag i vår kommun, erbjuds ett aktivt 
stöd i ditt företagande under de tre första 
åren 

Bokslut 2011: 
Avvikelse 0 % 

Att personen inom tio arbets-
dagar får en kontakt med lämp-
lig aktör. Måluppfyllelse 100 %, 
mäts genom avvikelserapport 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du som är företagare erbjuds stöd/väg-
ledning i affärs- och kompetensutveckling. 
 

Bokslut 2011: 
Avvikelse 0 % 

Att företaget inom tio arbets-
dagar ska ha fått ett svar eller 
vägledning till lämplig aktör. 
Måluppfyllelse 100 %, mäts ge-
nom avvikelserapport 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du som företagare erbjuds en samlad 
kontakt, i form av Företagslots, vid an-
sökan om exempelvis tillstånd och andra 
kontakter med kommunen. 

Under 2011 erbjöds 8-
10 tider 

Att minst åtta gånger per år er-
bjuda fasta tider för Företags-
lots.  

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Läs om nämndens antagna utvecklingsmål i Arbets- och näringslivsnämndens eget Mål och resursplansdokument. 

 

Verksamhet och ekonomi 

Företag 
Syftet med nämndens arbete är att skapa förutsättningar 
för att Hyltes företag ska utvecklas på bästa sätt. Arbets- 
och näringslivsnämnden vill genom ett aktivt samarbete 
med företag skapa ett gott företagsklimat i Hylte 
kommun. Nämnden vill också verka för en ökad 
nyetablering av företag och skapa fler arbetstillfällen. 
Tillsammans med andra nämnder ska nämnden stödja 
dem som vill flytta till Hylte kommun.  

Fritid och Folkhälsa 
Intresset för hälsa och träning växer sig allt starkare i 
samhället vilket märks på Örnahallens Hälsocenter där 
verksamheten befinner sig i en mycket positiv 
utvecklingsfas. Bland annat arbetar enheten med olika 
hälsofrämjande projekt både mot kommunen internt men 
även ut mot företag och föreningar.  

Att ge barn möjlighet till en sund livsstil redan tidigt i 
livet skapar goda förutsättningar till att leva hälsosamt 
även som vuxen. Därför planerar nämnden tillsammans 
med intresserade idrottsföreningar att bedriva en 
idrottsskola i syfte att inspirera fler barn till fysisk 
aktivitet och föreningsliv. Idrottsskolan ska vända sig till 
barn i årskurs 2.  

Arbete och försörjning 

Inom området arbetar nämnden med att stötta personer i 
utsatta situationer. I arbetet med missbrukarvård skapas 
tillsammans med andra aktörer en vårdkedja för att 
missbrukarna skall kunna få hjälp med sin missbruks-
problematik.

Inom ekonomiskt bistånd stöttas personer med otill-
räckliga inkomster genom försörjningsstöd och en hjälp 
för att på sikt bli självförsörjande. Med hjälp av arbets-
marknadsåtgärder stöttas de personer som har svårt att 
direkt komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Det råder en osäkerhet inför 2013-2015 om utfallet av 
ekonomiskt bistånd. Hur konjunkturen utvecklas 
kommer att ha stor betydelse. Till detta kommer tidigare 
förändrade A-kasseregler som innebär att färre personer 
är med i A-kassan samt att fler också blir utförsäkrade. 

Förändringar mellan åren 
Kostnaderna för institutionsvård för missbrukare har 
minskat. Anledningen är att nämndens arbete mer 
inriktas på förebyggande arbete och fler insatser på 
hemmaplan. Därför har budget omfördelats mellan dessa 
verksamheter. 

Kostnaderna för stöd och hjälp till personer som lider av 
ett utanförskap i samhället har ökat. Det beror på att 
arbetet med denna typ av insatser har utvecklats. 

Investeringar 

Örnahallens simhall står inför en renovering, vilket är 
mycket positivt för verksamheten. Möjligheten att kunna 
erbjuda en trivsam simhall för alla invånare i 
kommunen- ung som gammal - är en viktig del i att göra 

Ansvarsområden: 

 Arbete och försörjning, Arbetsmarknadsenhe-
ten 

 Fritid och Folkhälsa 

 Företag, Näringslvisservice =
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Hylte kommun till en plats där förutsättningar till god 
hälsa finns.  

Enligt krav från Arbetsmiljöverket måste säkerheten 
uppgraderas i bowlingmaskinerna. Skydd ska finnas som 
förhindrar att kontakt med rörliga delar sker. För att 
långsiktigt hålla bowlinghallen i bruk bör en investering i 
nya kägelmaskiner göras. Bowlinghallen är en plats där 
invånarna kan mötas i en meningsfull sysselsättning och 
fritidsaktivitet, oavsett ålder och förutsättningar. En 
viktig förutsättning för att göra Hylte kommun till en  

attraktiv plats att bo och verka i är att invånarna har 
möjligheter till ett varierat och brett utbud av fritids-
aktiviteter. 

 

Driftbudget 
  Bokslut Budget Budget Avvikelse Plan Plan 

  2011 2012 2013 2012-2013 2014 2015 

Nämnds- och styrelseverksamhet 373 366 366 0 366 366 

Näringslivsfrämjande åtgärder 1 233 1 227 1 241 14 1 260 1 281 

Allmän fritidsverksamhet 1 600 1 611 1 611 0 1 648 1 695 

Stöd till studieorganisationer 300 300 300 0 300 300 

Idrotts- och fritidsanläggningar 9 528 9 682 9 843 161 9 919 9 989 

Kontorsövergripande ANK 1 263 1 586 1 517 -69 1 617 1 631 

Institutionsvård för vuxna 941 1 367 1 367 0 1 400 1 442 

Öppna insatser vuxna missbrukare 760 747 756 9 762 771 

Övrig vuxenvård 274 220 223 3 226 229 

Ekonomiskt bistånd 7 196 7 157 7 157 0 7 336 7 567 

IFO ärendehandläggning vuxen 3 239 3 571 3 612 41 3 655 3 704 

Flyktingmottagande  946 -295 -275 20 -239 -187 

Arbetsmarknadsåtgärder 4 510 4 161 4 308 147 4 446 4 589 

Total 32 163 31 700 32 026 326 32 696 33 377 
              

Kommunfullmäktiges beslut:             

Uppjusterad ram *     450   450 450 

Turism flyttat från KS     300   300 300 

Ridhus flyttat från SBN     324   324 324 

Total 32 163 31 700 33 100 1 400 33 770 34 451 
 

Kommunfullmäktiges beslut: 
- Arbets- och näringslivsnämndens budgetram justeras med  

500 tkr 
- 50 tkr (*Budgetjustering 2012-11-20) 
300 tkr för turistverksamhet omdisponeras från kommunstyrelsen 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2013-2015 
Raminvesteringar 200 tkr 

- Förslag till driftbudget samt KELP för arbets- och näringslivsnämnden fastställs innebärande en nettokostnad om 
32 776 tkr varav 7 157 tkr för försörjningsstöd 

- Budget för Ridhuset, motsvarande 324 tkr överfört från samhällsbyggnadsnämnden (beslut KF 121218) 

Kort om framtiden 

 Nämnden ska fortsätta arbetet med att föra in Folk-
hälsoperspektivet i kommunens verksamheter. 

 Örnahallens Hälsocenter ska vidareutveckla sin ser-
vice och sitt tjänsteutbud. 

 Nämnden ska fortsätta arbeta för att ge föreningar 
god service och tillgång till ändamålsenliga lokaler. 

 Nämnden ska arbeta för att utveckla samarbetet med 
Högskolan i Halmstad och andra aktörer inom 
utbildningsområdet. 

 För att tillvarata utvecklingen längs kusten vill 
nämnden arbetar för Torup som etableringsort. 
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Barn- och ungdomsnämnden 
Hylte kommun vill ge alla barn kunskap, trygghet och en stabil plattform inför framtiden. Många av skolorna har 
en profil med inriktningen utomhuspedagogik och hälsa. Vistelse i skog och mark skapar friskare barn och 
underlättar inlärning.  

 

Verksamhetens kvalitetsmål 
 

Serviceåtagande Förskola 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du som är i behov av barnomsorg erbjuds 
det inom 4 månader. 

Bokslut 2011:  
90 % placerades inom 4 
månader 
 

Plats i barnomsorg ska erbjudas 
inom 4 månader, mäts genom 
uppföljning av handläggnings-
tid. 

Två gånger per år och 
redovisas i samband 
med års- och delårsbok-
slut 

Ditt barn erbjuds utevistelse i en utveck-
lande miljö. 

Bokslut 2011:  
Åtagandet bedömdes 
vara uppfyllt 

Förskoleverksamhet som bed-
rivs utomhus ska genomföras i 
enlighet med läroplanen för för-
skolan. 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

I förskolan möter ditt barn personal med 
pedagogisk högskoleutbildning. 

Nytt mål- ej uppmätt Andelen personal med pedago-
gisk högskoleutbildning ska 
ligga i nivå med riket, mäts via 
statistik från SCB 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du som förälder erbjuds enskilt samtal om 
ditt barn två gånger per år. 

Bokslut 2011:  
Åtagandet bedömdes 
vara uppfyllt 

Föräldrar ska erbjudas två en-
skilda samtal per år. 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Serviceåtagande Grundskola 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Vid avslutad grundskoleutbildning är du 
behörig till alla nationella gymnasieprog-
ram. 

Delvis nytt mål- ej 
uppmätt 

100 % av avgångseleverna från 
årskurs 9 ska vara behöriga till 
alla nationella gymnasieprog-
ram. Mäts via SCB statistik 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Vid avslutad grundskoleutbildning har du 
lägst betyget (E) i samtliga ämnen. 
 

Nytt mål- ej uppmätt Andelen elever med lägst bety-
get (E) är 100 %, mäts via SCB 
statistik 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du får tydlig information om mål och hur 
dina kunskaper bedöms. Du kan påverka 
ditt lärande genom din individuella utveck-
lingsplan, IUP. 
 

Utvärdering ej genom-
förd 

- Elever ska uppleva att de får 
tydlig information om mål och 
hur deras kunskaper bedöms. 
- Elever ska uppleva att de kan 
påverka sitt lärande genom sin 
individuella utvecklingsplan. 
- Föräldrar ska erbjudas två 
enskilda samtal per år 
Mäts via enkätundersökning i 
årskurs 6 respektive årskurs 8, 
antal utvecklingssamtal stäms 
av. 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du får delta i demokrati- och jämställd-
hetsarbete. 
 

Bokslut 2011: 
Regelbunda träffar hade 
genomförts. 
 

Elevråd skall hållas minst 4 
gånger per läsår. Mäts genom 
antal genomförda klassråd och 
elevråd 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 
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Forts. Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du ska inte utsättas för kränkande behand-
ling eller utanförskap 

Utvärdering ej genom-
förd 

- Ingen elev ska uppleva 
kränkande behandling eller 
utanförskap. 
- Likabehandlingsplanen revi-
deras årligen tillsammans med 
eleverna.  
Mäts via enkätundersökning i 
årskurs 6 respektive årskurs 8 
och genom att skolledarna redo-
visar arbetet med likabehand-
lingsplan  

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Serviceåtagande Fritidshem 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Ditt barn erbjuds rekreation och en me-
ningsfull fritid som stimulerar barnets 
utveckling och lärande. 

Nytt mål- ej uppmätt Föräldrar och elever ska upp-
leva att fritidshemsverksam-
heten erbjuder rekreation och 
en meningsfull fritid som sti-
mulerar utveckling och lärande. 
Uppföljning sker via fritids-
hemsgruppen 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Ditt barn vistas i en miljö där man aktivt 
arbetar med demokrati, inflytande och 
jämställdhet. 

Nytt mål- ej uppmätt Eleverna ska uppleva art de kan 
påverka och få inflytande i 
fritidshemsverksamheten 
Uppföljning sker via fritids-
hemsgruppen 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du som förälder erbjuds enskilt samtal om 
ditt barn två gånger per år. 

Nytt mål- ej uppmätt Enskilt samtal erbjuds föräldrar 
två gånger per år. Uppföljning 
av antal samtal 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Serviceåtagande Gymnasieskolan 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Vildmarksgymnasiet och Traineegymnasiet   

Du undervisas av lärare som har kompe-
tens i sitt ämne. 
 

Bokslut 2011:  
Åtagandet bedömdes 
vara uppfyllt 

Kärnämnesbehörighet bland 
personal ska vara minst 90 %., 
uppföljning via statistik 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du får tydlig information om målen och 
betygskriterierna i varje kurs och moti-
vering till dina betyg och du ska kunna 
påverka ditt lärande genom din indivi-
duella studieplan. 
 

Bokslut 2011: 
Enkätundersökningen 
visade att eleverna var 
nöjda 

Uppföljning av den individuella 
utvecklingsplanen sker två 
gånger per år i samband med 
utvecklingssamtal., uppföljning 
via enkät 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du får vara med och planera undervis-
ningen och utvärdera dina kurser. 
 

Bokslut 2011: 
50 % ansåg sig inte få 
vara delaktiga i plane-
ringen av undervis-
ningen. Andel elever som 
kände sig delaktiga i ut-
värdering av kurser var 
högre. 

Delaktigheten följs upp i sko-
lans kvalitetsredovisning och 
genom enkätundersökning 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du ges möjlighet att få yrkesexamen från 
gymnasiet. 
 

Nytt mål- ej uppmätt Andelen elever som fullgjort 
gymnasiet vilket ger yrkesexa-
men skall uppgå till 100 %, 
uppföljning via statistik SCB  

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 
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Forts. Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du får utbildning som ger dig goda och 
konkurrenskraftiga kunskaper. 
 

Nytt mål- ej uppmätt Genomsnittlig meritpoäng ska 
vara i nivå med riksgenom-
snittet, uppföljning via statistik 
från SCB  

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du ges möjlighet att läsa kurser som ger 
grundläggande allmän behörighet till hög-
skola 

Bokslut 2011: 
Andel elever behöriga 
till högskola uppgick till 
60 % 

Andelen elever som läser samt-
liga kurser för grundläggande 
behörighet skall uppgå till 70 % 
samt att andelen elever som är 
behöriga för högskolestudier är 
minst 60 %.  
Målet är uppnått om båda indi-
katorerna är uppnådda Uppfölj-
ning via statistik både egen och 
från SCB  

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du ska känna delaktighet, trygghet och 
gemenskap under din skolvistelse. 

Bokslut 2011: 
Enkätundersökningen 
visar hög andel nöjda 
elever. 
Likabehandlingsplanen 
reviderades inte 2011 

Översyn av likabehandlings-
planen sker årligen tillsammans 
med eleverna. Enkät till elever-
na gällande delaktighet trygghet 
och gemenskap genomförs, 
uppföljning via enkät 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Introduktionsprogrammet     

Du har möjlighet att, på Introduktionspro-
grammets program Preparandutbildning 
och Programinriktat individuellt val, läsa 
upp dina betyg för att bli behörig att söka 
nationella gymnasieprogram. 

Delvis nytt mål- ej 
uppmätt 

Målet är att 100 % av eleverna 
blir behöriga till gymnasiestu-
dier efter 1 är, uppföljning via 
statistik 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du undervisas av lärare som har kompe-
tens i sitt ämne. 
 

Bokslut 2011:  
80 % av lärarna hade 
formell lärarbehörighet 

Kärnämnesbehörighet bland 
personal ska vara minst 90 %., 
uppföljning via statistik 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du får tydlig information om målen och 
betygskriterierna i varje kurs och motive-
ring till dina betyg och du ska kunna på-
verka ditt lärande genom din individuella 
studieplan. 

Bokslut 2011: 
Enkätundersökningen 
visade att eleverna var 
nöjda 

Uppföljning av den individuella 
utvecklingsplanen sker två gån-
ger per år i samband med 
utvecklingssamtal., uppföljning 
via enkät 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du får vara med och planera undervis-
ningen och utvärdera dina kurser. 
 

Bokslut 2011: 
85 % var nöjda med 
möjligheten till delaktig-
het och utvärdering 

Delaktigheten följs upp i skolans 
kvalitetsredovisning och genom 
enkätundersökning 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du ska känna delaktighet, trygghet och 
gemenskap under din skolvistelse. 

Bokslut 2011: 
Enkätundersökningen 
visar 90 % nöjda elever. 
Likabehandlingsplanen 
reviderades 2011 

Översyn av likabehandlingspla-
nen sker årligen tillsammans med 
eleverna. Enkät till eleverna 
gällande delaktighet trygghet och 
gemenskap genomförs, uppfölj-
ning via enkät 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 
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Serviceåtagande Vuxenutbildning 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Vi utformar tillsammans med dig en plan 
för dina studier. 
 

Bokslut 2011: 
90 % av eleverna var 
nöjda 

För varje elev skall en individuell 
studieplan upprättas, redovisning 
av ansvarig rektor 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du erbjuds studie- och yrkesvägledning. 
 

Bokslut 2011:  
Åtagandet bedömdes 
vara uppfyllt 

Verksamheten erbjuder studie-
och yrkesvägledning, redovisning 
av ansvarig rektor 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du som företagare ges möjlighet till dialog 
med Hyltebygdens lärcentrum angående 
dina utbildningsbehov.  

Ny mätmetod, ej upp-
mätt nuläge 

Förfrågan om utbildning från nä-
ringsliv skall bedömas av skolled-
ning. Redovisning av ansvarig 
rektor 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du som studerande har möjlighet att läsa 
in högskolekurser på distans. 
 

Bokslut 2011: 
2 distansutbildningar ge-
nomfördes 

Högskolekurser på distans skall 
erbjudas inom Hyltebygdens Lär-
centrum varje läsår, redovisning 
av ansvarig rektor 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du som önskar läsa Svenska för invandrare 
(SFI) erbjuds en plats inom fem arbets-
dagar. 
 
 

Bokslut 2011: 
Avvikelsen var 0 % 

Inom fem arbetsdagar skall ut-
bildning i svenska för invandrare 
erbjudas den som omfattas av 
rätten att delta, redovisning av 
ansvarig rektor 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Serviceåtagande Individ- och familjeomsorg 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du som småbarnsförälder erbjuds Öppen 
Förskola alla vardagar.  

Nytt mål- ej uppmätt Öppna förskolan ska ha öppet 
samtliga vardagar 46 veckor per 
år, uppföljning via statistik 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Ditt barn erbjuds barngrupp (Fussi) när det 
förekommit missbruk, våld, psykisk ohälsa 
eller separation i familje 

Nytt mål- ej uppmätt Fussi – gruppverksamhet ska star-
tas två gånger per termin. Trap-
pan – erbjuds efter behov, upp-
följning via statistik  

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du som förälder erbjuds föräldragrupp i 
vägledande samspel 

Nytt mål- ej uppmätt Föräldragrupper – ska erbjudas 
plats inom sex månader, uppfölj-
ning via statistik 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Familjer som kommer i kontakt med 
socialtjänsten ska inom fjorton dagar få en 
första återkoppling på sitt ärende 

Nytt mål- ej uppmätt Förhandsbedömning ska vara 
gjord inom fjorton dagar efter in-
kommen anmälan, uppföljning 
via statistik 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du som erbjudits individuellt anpassat stöd 
från socialtjänsten ska få detta stöd på-
börjat senast inom tre månader 

Nytt mål- ej uppmätt Erbjuden insats ska vara påbörjad 
senast inom tre månader efter 
avslutad utredning, uppföljning 
via statistik  

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du som söker stöd inom Familjerätten er-
bjuds detta inom fjorton dagar efter sam-
tycke av båda parter. 

Nytt mål- ej uppmätt Samarbetssamtalen ska påbörjas 
inom fjorton dagar efter samtycke 
till samtal 

Årligen och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

 

Läs om nämndens antagna utvecklingsmål i Barn- och ungdomsnämndens eget Mål och resursplansdokument. 
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Verksamhet och ekonomi 

Grundskola 
Budgeten för reguljär undervisning har räknats på 
resursfördelning 0,0566 per elev, efter elevstatistik från 
den 15 januari 2012. Elevstödsresurser har fördelats till 
respektive rektorsområde i olika omfattning efter behov.  

Grundsärskolan har tilldelats en jämfört med 2012 
oförändrad budget. Samtliga särskoleelever har en 
klasstillhörighet i kommunens grundskolor. Flertalet 
elever har undervisning som särskolans personal och 
rektor ansvarar för. Eftersom det beräknas färre 
skolskjutsar har överföring med 300 tkr gjorts till 
verksamheten undervisning. Viss justering av budget för 
särskolan gjordes under höstterminen 2011 med hänsyn 
till elevantalet. 

Förskola och fritids 
I januari 2012 har 514 barn i åldern 1 – 5 år varit 
inskrivna i barnomsorgen. Det motsvarar 88 procent av 
samtliga folkbokförda barn i åldersgruppen. 2011 var 
507 barn inskrivna eller 85 procent av samtliga barn i 
åldern 1-5 år. Prognos inför 2013 visar inte på någon 
ökning av antal barn inom förskolan. 

I kommunen finns förutom 12 kommunala förskolor en 
förskola i enskild regi, Kyrkbacken, där det för 
närvarande (januari 2012) är 21 barn placerade (dessa 
ingår i ovan 514). Kommunen har även en öppen 
förskola som är belägen i lokaler i anslutning till 
Familjecentralen. 

I kommunen finns sju fritidshem som alla ligger i 
anslutning till kommunens skolor. Det har varit en 
ökning av antal placeringar i skolbarnomsorgen. I januari 
2012 var 344 barn inskrivna på fritidshemmen jämfört 
med januari 2011 då det var 328 barn, årsgenomsnitt 
2011 var 326 barn.  

Gymnasieskola 
Under åren 2013-2015 beräknas en minskning med ca 
102 elever. För Hylte kommuns egna gymnasieskolor 
förväntas också elevantalet sjunka på grund av minskade 
elevkullar i landet. Diskussioner pågår att utöka antal 
program. För närvarande (27 februari 2012) är 61 elever 
inskrivna på Vildmarksgymansiet, 79 elever på Trainee, 
och 38 elever på IM (Introduktionsprogrammen).  

Vuxenutbildning 
2012 har verksamheterna på Lärcentrum överförts till 
gymnasieskolan. Samma budget som tidigare år har 
tilldelats, men omfördelningar har gjorts mellan verk-
samheterna. 

Individ och familjeomsorg 
Inom verksamheten för familjehemsvård för barn och 
unga strävar nämnden efter att i allt mindre omfattning 
anlita konsulentstödda familjehem för att istället göra 

 

egna rekryteringar och då främst inom kretsen av 
närstående och anhöriga. Budgeten är oförändrad mot 
2012. 

Verksamheten för Öppna insatser för barn och ungdomar 
omfattar insatser i barnens och ungdomarnas hemmiljöer. 
Dessa utförs av Familjecentralens personal genom 1,75 
socialpedagoger och ett antal kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer. 

Budgeten för placeringar på institutioner ger utrymme 
för en och halv placering på helårsbasis.  

Familjerådgivning köps av Halmstads kommun. Avtalet 
innefattar även förebyggande insatser på mödra- och 
barnavårdcentralen. Budgeten är något utökad mot-
svarande 2011 års utfall. 

Ensamkommande flyktingbarn 
Verksamheten finansieras av medel från Migra-
tionsverket. Under perioden 2013-2015 kommer det att 
var 15 platser på boendet. 

Övrig verksamhet 
Det finns kontorsövergripande budget för IT-service, 
företagshälsovård, rehabilitering, facklig tid och kapital-
kostnader för IT-investeringar. 

Medel för kompetensutveckling är budgeterat i samma 
nivå som 2012 och här ingår de 300 tkr som tilldelades i 
MRP 2012-2014 för Lärarlyftet.  

 
Förändringar mellan åren 
En ny beräkningsmodell har tagits fram av kostenheten 
för skolluncher. För grundskolan innebär det en ökning 
jämfört med föregående år, medan det totalt för nämnden 
är i stort sett oförändrat jämfört med 2012. 

Kapitalkostnaderna har minskat med 233 tkr mellan 2012 
och 2013. 

Under 2012 upphör det länsstyrelsebidrag som delvis 
finansierat tjänsten hälsopedagog. Därför kommer 
nämnden inte ha kvar verksamheten och budgetmedel 
motsvarande 50 procent tjänst överförs till kurators-
verksamheten istället. 

Ansvarsområden: 

 Barnomsorg 

 Grundskola 

 Grundsärskola=

 Gymnasieskola=

 Gymnasiesärskola=

 Vuxenutbildning=

 Svenska för invandrare=

 Individ- och familjeomsorg =
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Antal elever i gymnasieskolan beräknas minska med 102 
under åren 2013-2015. Nedräkning av budget har gjorts 
enligt organisationsutvecklingen motsvarande 3 200 tkr 
för 2012 och 6 200 tkr för 2014 och 7 700 tkr för 2015. 

Det senaste året har också antalet elever i grund- och 
gymnasiesärskolorna minskat därför har budgeten 
omfördelats i budget 2013.  

 

Investeringar 
Under 2012 inleds en Information och kommuni-
kationsteknik Strategi, IKT, inom Barn och ung-
domskontoret. Den innebär bland annat att it-
investeringar behöver göras enligt en plan. Se vidare 
tjänsteskrivelse i MRP 2012-2014, ”IT-investeringar för 
skolan MRP 2012-2014”. Om investeringar sker som 
planerat kommer också kapitalkostnaderna att påverkas. 

 

 

 

 

 

 

 

Driftbudget 
 

  Bokslut Budget Budget Avvikelse Plan Plan 

  2011 2012 2013  2012-2013 2014 2015 

Nämnds- och styrelseverksamhet 390 448 470 22 476 491 

Kulturskola 1 864 1 814 1 865 51 1 894 1 950 

Fritidsgårdar 120 172 172 0 172 172 

Förskola, familjedaghem 39 090 40 272 40 706 434 41 253 42 298 

Fritidshem 7 712 7 951 8 117 166 8 246 8 493 

Förskoleklass 2 734 3 372 3 648 276 3 697 3 792 

Grundskola, grundsärskola 103 259 100 728 103 910 3 182 104 942 106 647 

Gymnasieskola, gymnasiesärskola 55 542 55 325 53 176 -2 149 50 898 50 548 

Vuxenutbildningen 3 833 2 976 3 129 3 833 2 990 3 057 

Undervisning SFI 933 843 847 4 806 847 

Förvaltningsgemensamma kostn 5 516 8 440 5 641 -2 800 7 585 7 625 

Central administration 2 708 2 423 3 145 722 3 354 3 425 

Familjecentralen 13 979 11 973 12 247 274 12 414 12 633 

Total 237 680 236 736 237 070 4 014 238 725 241 979 
              

Kommunfullmäktiges beslut:           

Uppjusterad ram*      4 150   4 150 4 150 

Total 237 680 236 736 241 220 3 335 242 875 246 129 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
- Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med 3 000 tkr 

1 150 tkr (900 tkr + 250 tkr, *Budgetjustering 2012-11-20) 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2013-2015 
Raminvesteringar 440 tkr 

- Förslag till driftbudget samt KELP för barn- och ungdomsnämnden fastställs innebärande en nettokostnad om 
241 220 tkr  

Kort om framtiden 

 Nämnden kommer att arbeta för att ha en personal-
täthet i förskolan i nivå med genomsnittet i riket. 

 Nämnden kommer också att arbeta för att det ska 
finnas ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, 
kurator samt specialpedagog på varje grundskola. 

 Utbildningsutbudet inom Hyltes Gymnasieskola ska 
utvecklas. 
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Omsorgsnämnden 
Nämnden arbetar med att ge omsorg till människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp. Det gäller 
både inom ramen för LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och inom ramen för HSL, 
kommunal hälso- och sjukvård. En inventering av ungdomar tillhörande LSS personkrets visar på ett ökat behov 
av boende inom planperioden.  

 

Verksamhetens kvalitetsmål 
 

Serviceåtagande Boende 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Din ansökan tas om hand utan dröjsmål 
och du får ett beslut hemskickat inom 4 
veckor. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Beslut inom 4 veckor, avstäm-
ning via registrering 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du blir bemött med respekt utifrån dina 
unika behov, alla medarbetare har tyst-
nadsplikt 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Avstämning via synpunktshan-
tering och kvalitativ undersök-
ning 

Enkätundersökning vart 
tredje år och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut  

Du får vid behov tillgång till trygghets-
larm. När du larmar får du svar direkt, vi 
kommer till dig inom 15 minuter 

Bokslut 2011: 
374 av 268 774 larm 
hade inte besvarats i tid 

Larm besvaras inom 15 minuter, 
uppföljning via registrering. 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du får en personlig kontakt som till-
sammans med dig samordnar dina behov 
av stöd, aktivering och träning i en 
genomförandeplan 

Bokslut 2011: 
Alla hade en personlig 
kontakt och 88 % hade 
en upprättad omsorgs-
plan 

Uppföljning via registrering. Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du får tre lagade mål näringsriktig mat om 
dagen, mellanmål samt specialkost vid 
behov 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Viktkontroll och samverkan med 
kostenheten för uppföljning av 
nöjdhetsgrad 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du får hjälp och stöd med det du inte 
klarar själv t ex att duscha och annan 
personlig hygien, att stiga upp och gå och 
lägga dig, när du själv vill 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Uppföljning genom enkätunder-
sökning och antal anmälningar 
enligt SoL och HSL. 

Enkätundersökning vart 
tredje år och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut  

Serviceåtagande Omsorg i hemmet 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Din ansökan tas om hand utan dröjsmål 
och du får ett beslut inom 4 veckor.  

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Beslut inom 4 veckor, avstäm-
ning via registrering 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du blir bemött med respekt utifrån dina 
unika behov, alla våra medarbetare har 
tystnadsplikt. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Avstämning via synpunktshan-
tering och kvalitativ undersök-
ning 

Enkätundersökning vart 
tredje år och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut  

Du får en personlig kontakt som till-
sammans med dig samordnar dina behov 
av stöd, aktivering och träning i en genom-
förandeplan. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Uppföljning via registrering. Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Om vi får nyckel av dig hanterar vi den på 
ett säkert sätt. 
 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Följs upp via avvikelserappor-
tering 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 
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Forts. Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Du får stöd och hjälp med det du inte kla-
rar själv t ex att duscha och annan person-
lig hygien, att stiga upp och gå och lägga 
dig när du själv vill. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Uppföljning genom enkätunder-
sökning och antal anmälningar 
enligt SoL och HSL. 

Enkätundersökning vart 
tredje år och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Om du har ett trygghetslarm installerat, får 
du vid larm svar direkt från larmoperatören 
därefter kommer vi till dig inom 45 minu-
ter, både dag och natt. 

Bokslut 2011: 
Av 6 474 larm hade 2 
larm ej besvarats inom 
45 minuter 

Larm besvaras inom 45 minuter, 
uppföljning via registrering. 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Serviceåtagande Bostad med särskild service 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Din ansökan tas om hand utan dröjsmål 
och du får ett beslut hemskickat inom 8 
veckor. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Beslut inom 8 veckor, avstäm-
ning via registrering 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du blir bemött med respekt utifrån dina 
unika behov, alla våra medarbetare har 
tystnadsplikt. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ under-
sökning 

Enkätundersökning vart 
tredje år och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Du får en personlig kontakt som till-
sammans med dig samordnar dina behov 
av stöd, aktivering och träning i en genom-
förandeplan. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Uppföljning via registrering. Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du får vid behov hjälp och stöd med att 
planera och genomföra aktiviteter i ditt 
dagliga liv. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Uppföljning genom enkätunder-
sökning och antal anmälningar 
enligt SoL och HSL. 

Enkätundersökning vart 
tredje år och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Serviceåtagande Stöd och service i hemmet 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Din ansökan om stöd och service tas om 
hand utan dröjsmål och du får ett beslut 
hemskickat inom 8 veckor.  

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Beslut inom 8 veckor, avstäm-
ning via registrering 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du blir bemött med respekt utifrån dina 
unika behov, alla våra medarbetare har 
tystnadsplikt. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Avstämning via synpunktshante-
ring och kvalitativ undersökning 

Enkätundersökning vart 
tredje år och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Dina behov av stöd, aktivering och träning 
planeras tillsammans med dig. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Uppföljning genom enkätunder-
sökning och antal anmälningar 
enligt SoL och HSL. 

Enkätundersökning vart 
tredje år och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut 

Serviceåtagande Anhörigstöd 

Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Din ansökan tas om hand utan dröjsmål 
och du får ett beslut hemskickat inom 4 
veckor. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Beslut inom 4 veckor, avstäm-
ning via registrering 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du kan delta i aktiviteter för att få 
gemenskap, glädje och inspiration genom 
att du träffar andra anhöriga som du kan 
dela dina erfarenheter med. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Avstämning via synpunktshan-
tering och kvalitativ undersök-
ning 

Enkätundersökning vart 
tredje år och redovisas i 
samband med års- och 
delårsbokslut  
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Forts. Delmål Nuläge Målnivå Uppföljningsintervall 

Vi erbjuder dig enskilda stödsamtal och/ 
eller att delta i samtalsgrupper. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Minst 4 stödsamtal per år, upp-
följning av antal samtalsgrupper 
samt kvalitativ undersökning  

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Vi erbjuder dig föreläsningar och informa-
tionstillfällen som berör din livssituation. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Uppföljning av anordnade infor-
mationstillfällen samt kvalitativ 
undersökning 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Du får genom kontakt med vår anhörig-
konsulent tillgång till klassisk massage 
och/eller fotvård ett begränsat antal gånger.  

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Årlig kvantitativ undersökning Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Tillsammans med dig planerar vi din av-
lösning (i hemmet, dagverksamhet, växel-
vård, dusch hjälp) för att du skall känna dig 
trygg och få den avkoppling och vila som 
du har behov av. 

Bokslut 2011: 
Åtagandet var uppfyllt 

Årlig kvantitativ undersökning 
av samtliga delar inom åtagan-
det 

Årligen i samband med 
års- och delårsbokslut 

Läs om nämndens antagna utvecklingsmål i Omsorgsnämndens eget Mål och resursplansdokument. 

 

Verksamhet och ekonomi 

Boende 
Serviceåtagandet Boende omfattar verksamheten 
Kommunrehabilitering och kommunens särskilda 
boenden.  

Dagverksamhet och träning är viktiga aktiviteter för att 
öka, bibehålla och träna upp den enskildes färdigheter 
och förutsättningar för att leva ett så självständigt liv som 
möjligt Minskad stimulans, träning, rehabilitering 
/habilitering, aktivering och social gemenskap kan leda 
till ökat behov av insatser, både i ordinärt och särskilt 
boende, en särskild boendeplats kostar ca 549 tkr per 
plats och år 

Antal omsorgstagare med utåtagerande demenssjukdom 
ökar på de särskilda boendena och då även hot om våld. 
För att kunna tillgodose trygghet och säkerhet i boendet 
för omsorgstagarna och för att upprätthålla en god 
arbetsmiljö för medarbetarna, bedömer nämnden att 
verksamheten kommer att ha fortsatt behov av 
extraförstärkning. År 2011 uppgick kostnaden för 
förstärkningen till 1 300 tkr. 

Omsorg i hemmet 
Verksamheten omfattar organisation för kommunsjuk-
sköterskor, omsorg i hemmet, dagverksamhet för 
människor med demenssjukdom samt verksamheterna 
inom socialpsykiatrin; dagverksamhet och boendestöd. 

Kommunsjuksköterskorna finns i en samlad organisation 
och arbetar med hälso- och sjukvård tillsammans med 
övriga medarbetare. Kommunens verksamheter utför en 
del av insatserna genom tjänsteköp, gäller även för 
palliativ vård. Region Halland har sagt upp gällande 
huvudavtal för länsövergripande kommunal hälso- och 
sjukvård från och med 1 januari 2013. Under 2012 

 

påbörjas ett gemensamt arbete mellan Region Halland 
och kommunerna för att utarbeta förslag till nytt avtal. 

Verksamheten omsorg i hemmet arbetar med stöd och 
hjälp i det ordinära boendet för att främja kvarboende. 
Genom planeringsverktyget TES möjliggörs en jäm-
förelse av planerad tid som är den tid som i dagsläget 
närmast beskriver faktisk utförd tid. Under 2011 har den 
planerade tiden ökat med ca 1 procent i jämförelse med 
2010. Även insatserna inom ramen för det lagstadgade 
anhörigstödet ”avlösning i hemmet” ökar, ca 3 procent 
per år.  

Anhörigstöd 
Anhörigstödet är förebyggande till sin karaktär och till 
för den som dagligen eller kontinuerligt vårdar en 
anhörig eller närstående med stora omsorgsbehov. 
Verksamheten utvecklas i enlighet med lagstiftning och 
uppsatta mål för mål- och resursperioden, utveckling av 
anhörigstöd inom LSS verksamhetsområde samt 
socialpsykiatri är påbörjat.  

Bostad med särskild service 
Verksamheten omfattar insatser i form av boende för 
personer tillhörande LSS personkrets. I kommunen finns 
sedan september 2004 två gruppbostäder i Hyltebruk och 
Torup. Enligt LSS finns 3 olika boendeformer, bostad 
med särskild service (gruppbostad), serviceboende eller 
annan särskilt anpassad bostad.  

Ansvarsområden: 

 Äldreomsorg 

 Omsorg om funktionshindrade 

 Kommunal hälso- och sjukvård =
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Stöd och service i hemmet 
Verksamheten omfattar personlig assistans, daglig 
verksamhet samt övriga insatser enligt LSS (kort-
tidsvistelse/tillsyn för barn och ungdomar, kontakt-
personer, ledsagare, avlösarservice i hemmet). I övriga 
insatser ingår även kontaktpersoner, ledsagarservice, råd 
och stöd, avlösarservice i hemmet. 

Övrig verksamhet 
Här finns budget för kontorsledning och andra kontors-
övergripande kostnader som till exempel kostnader för 
IT och verksamhetssystem. Till övrig verksamhet räknas 
också kostnader för fyra externt köpta platser på särskilt 
boende psykiatri. 

 

Förändringar mellan åren 
Inom den socialpsykiatriska enheten ökar behoven, fram 
för allt inom målgruppen med komplicerad neuropsykiat-
risk problematik/dubbeldiagnostik. Verksamheten har 
under de två senaste åren utökats från 12 till 30 ärenden, 
ca 150 procent, varav 3 med omfattande omsorgsbehov.  

Under 2013-2015 beräknas 7 ungdomar ha behov av 
serviceboende enligt LSS. Det är ett mellanting mellan 
helt eget boende och boende i gruppbostad.  

Behovet av korttidstillsyn har ökat och verksamheten har 
nu öppet året runt 5 dagar per vecka 

 

Investeringar 
Omsorgsnämnden har en rambudget för investeringar om 
440 tkr. Dessa används bland annat för att köpa sängar, 
stolar, medicintekniska hjälpmedel och larm. 

 
 

 
Driftbudget 
  Bokslut Budget Budget Avvikelse Plan Plan 

  2011 2012 2013 2012-2013  2014 2015 

Nämnds- och styrelseverksamhet 421 318 329 11 338 347 

Boende 69 717 69 514 68 582 -931 70 079 71 860 

Omsorg i hemmet 43 464 45 736 50 279 4 543 51 698 53 082 

Anhörigstöd 69 111 111 0 112 115 

Boende LSS 6 988 7 288 7 263 -26 7 454 7 652 

Stöd och service i hemmet 12 928 14 237 14 503 266 14 918 15 181 

Särskilt boende psykiatri, externt 2 235 2 089 2 015 -75 2 039 2 089 

Kontorsledning 6 967 8 474 8 558 85 8 819 9 037 

Total 142 789 147 767 151 640 3 873 155 458 159 363 
              

Kommunfullmäktiges beslut:             

Uppjusterad ram*     2 800   2 800 2 800 

Total 142 789 147 767 154 440 6 873 158 258 162 163 

 
Kommunfullmäktiges beslut: 
- Omsorgsnämndens budgetram justeras med 3 000 tkr 

- 200 tkr (*Budgetjustering 2012-11-20) 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2013- 2015  
Raminvesteringar 440 000 kr 

- Förslag till driftbudget samt KELP för omsorgsnämnden fastställs innebärande en nettokostnad om 154 440 tkr 

Kort om framtiden 

 Nämnden ska fortsätta arbetet för att kunderna ska 
uppleva en god kvalitet i service- och omsorgsinsat-
ser 

 Nämnden ska arbeta för att kvalitetsprocessen ska 
vara känd av alla medarbetare 

 Uppstart av ett nytt serviceboende inom LSS 
planeras. 

 Nämnden ska arbeta för att ta fram anhörigam-
bassadörer riktade mot LSS och det socialpsykia-
triska verksamhetsområdet 

 För att underlätta anhörigvårdarens situation, fy-
siskt, psykiskt och socialt, är det individuella och 
förebyggande anhörigstödet under utveckling. 
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Revisionen 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 
verksamheten som bedrivs i kommunen och pröva ansvarstagandet 
 

Verksamhet och ekonomi 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontroll-
instrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i 
kommunen och pröva ansvarstagandet. Med sin granskning bidrar 
revisorerna till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar 
på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medbor-
garna. 
 

Driftbudget 
 

 

 

 

 
Överförmyndaren 
Hylte kommun köper del av verksamheten från Halmstads kommun sedan januari 2012. En del i över-
förmyndarens roll är numera att utse gode män för ensamkommande barn och ungdomar. 
 

Verksamhet och ekonomi 
Inför 2012 ökades budgeten för Överförmyndaren med 220 tkr på grund av att verksamhet köps via Halmstad kommun. 
Ingen ytterligare förändring är gjord inför 2013. 
 

Driftbudget 

 
 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
- Förslag till driftbudget för överförmyndaren fastställs innebärande en nettokostnad om 451 tkr 

 
Valnämnden 
Valnämnden ansvarar, i enlighet med Vallagen, för genomförande av allmänna val och folkomröstning inom 
kommunen. 
 

Driftbudget, tkr 

 

Ansvarsområden: 

 Enligt lagstiftning granskningar med fortlöpande 
uppföljningar via yttrande och protokoll  

  Bokslut  Budget Budget Avvikelse Plan Plan 

  2011 2012 2013 2012-2013 2014 2015 

Revisionen 673 748 700 0 700 700 

Total 673 748 700 0 700 700 

  Bokslut  Budget Budget Avvikelse Plan Plan 

  2011 2012 2013 2012-2013 2014 2015 

Överförmyndaren 316 451 451 0 452 453 

Total 316 451 451 0 452 453 

  Bokslut  Budget Budget Avvikelse Plan Plan 

  2011 2012 2013 2012-2013 2014 2015 

Valnämnd 0 0 0 0 0 250 

Total 0 0 0 0 0 250 
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Resultatbudget (mkr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansbudget (mkr) 

 

 

 

 

 

  Budget Budget Plan Plan 

  2012 2013 2014 2015 

Nämndernas nettokostnad -477,0 -489,9 -497,2 -497,5 

Ej fördelat verksamhetsnetto -6,2 -5,1 -5,3 -5,4 

Oförutsedda utgifter -1,5 -1,0 -1,5 -1,5 

Kapitalkostnader 55,0 58,6 58,6 58,6 

Avskrivningar -23,0 -30,0 -31,0 -31,0 

Arbetsgivaravgifter under 26 år 4,0 4,0 4,0 4,0 

KP 17,0 17,0 17,0 17,0 

Premier pensioner -2,2 -2,4 -2,4 -2,3 

Avgiftsbestämd ålderspension -14,1 -15,1 -15,7 -16,4 

Utbetalda pensioner -9,3 -10,0 -10,5 -11,1 

Verksamhetens nettokostnad -457,3 -473,9 -484,0 -485,6 

Skatteintäkter 364,4 374,7 391,3 409,7 

Inkomstutjämning 88,7 94,9 89,8 91,1 

Kostnadsutjämning 9,6 13,5 9,6 9,6 

Regleringsbidrag 5,1 4,6 0,7 -2,7 

Preliminär slutavräkning 2013  -4,2   

LSS utjämning -12,8 -16,9 -12,8 -12,8 

Fastighetsavgift 18,5 18,6 18,5 18,5 

Finansnetto -7,5 -7,5 -14,7 -16,0 

Förändring av eget kapital 8,7 3,8 -1,6 11,8 

  Budget Budget Plan Plan 

    2012 2013 2014 2015 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar   508,6 517,3 540,3 580,0 

Immateriella   2,8 2,8 2,8 2,8 

Materiella   502,5 511,2 534,2 573,9 

Finansiella   3,3 3,3 3,3 3,3 

Omsättningstillgångar   49,0 49,0 49,0 49,0 

Kortfristiga fordringar   49,0 49,0 49,0 49,0 

Kassa och bank   0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa tillgångar   557,6 566,3 589,3 629,0 

            

Eget kapital, avsättning och skulder           

Eget kapital   138,9 142,7 141,0 152,8 

   varav årets resultat   0,0 3,8 -1,6 11,8 

Avsättningar   9,9 7,5 7,3 7,2 

Pensioner och liknande förpliktelser   6,0 5,8 5,6 5,5 

Övriga avsättningar   3,9 1,7 1,7 1,7 

Skulder   408,8 416,1 441,0 469,1 

Långfristiga   311,5 324,0 349,9 379,4 

Kortfristiga   97,3 92,1 91,1 89,7 
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 557,6 566,3 589,3 629,0 

            

Ansvarsförbindelser           

Pensionsförpliktelser äldre än 1998   239,2 237,5 233,6 234,5 

Övriga ansvarsförbindelser   114,5 114,5 114,5 114,5 
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Kassaflödesanalys (mkr) 

 Budget Budget Plan Plan 

  2012 2013 2014 2015 

Den löpande verksamheten         

Årets resultat inklusive justering eget kapital 0,0 3,8 -1,6 11,8 

Justering för av- och nedskrivningar 28,0 30,0 31,0 31,0 

Justering för gjorda avsättningar 0,1 -2,4 -0,2 -0,1 

Medel från den löpande verksamheten 28,2 31,4 29,2 42,6 

          

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder -1,3 -5,2 -1,0 -1,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,8 26,2 28,2 41,2 

          

Investeringsverksamheten          

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering i materiella anläggningstillgångar -127,8 -38,7 -54,1 -70,7 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -127,8 -38,7 -54,1 -70,7 

          

Finansieringsverksamheten         

Nyupptagna lån (+) 100,0 12,5 25,9 29,6 

Amortering av skuld (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100,0 12,5 25,9 29,6 

          

Årets kassaflöde -1,1 0,0 0,0 0,0 

Likvida medel vid årets början 1,1 0,0 0,0 0,0 

Likvida medel vid årets slut 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Driftsbudget (tkr)  

  Budget Budget Plan Plan 

  2012 2013 2014 2015 

Kommunfullmäktige 443 457 457 457 

Kommunstyrelsen inkl förvaltningar 34 239 34 743 35 467 35 467

Utökning av ram  200 200 200 

Flytt av turismorganisation till ANN  -300 -300 -300 

Räddningsnämnden 9 676 9 733 9 817 9 903

Samhällsbyggnadsnämnd 14 948 15 011 15 298 15 298 

Utökad ram  700 700 700 

Ridhus flyttas till ANN*  -324 -324 -324 

Tillsynsnämnd 90 90 90 90

Arbets- och näringslivsnämnd 31 700 33 100 33 770 33 770 
Utökning ram  450 450 450 

Flytt av turismorganisation från KS  300 300 300 

Ridhus flyttas från SBN*  324 324 324 

Barn- och ungdomsnämnd 236 736 241 220 242 876 242 876

Utökning ram  4 150 4 150 4 150 

Omsorgsnämnd 147 767 154 440 158 258 158 258

Utökad ram  2 800 2 800 2 800 

Revision 748 700 700 700

Överförmyndaren 451 451 452 453

Valnämnd 0 0 0 250 

Summa  476 887 489 945 497 185 497 522
 
 

*Enligt beslut KF § 124, 2012-12-18
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*Budget för projekt avskärmande dike Örnaskolan sänks från 5 000 tkr till 500 tkr, Budgetjustering KF 2012-11-20 
 

Investeringsbudget (tkr)  
Budget 2012 

inkl överf.2011
Budget 2013 Plan  

2014 
Plan  
2015 

Skattefinansierad verksamhet  64 169 28 685 41 062 50 487 
 

    

Lokalinvesteringar 33 667 13 900 26 000 37 500 

Ombyggnad fastigheter enl nämndens prioritering 2 665 4 000 4 000 4 000 

Energieffektivisering 854       

Skydd mot olyckor 1 437 500 1 000 500 

Tillgänglighetsanpassning, Lagkrav 2010 456 500 500 0 

Kommunhus tillgänglighetsanpassning 622 0 500 0 

Drift- och övervakningssystem energi 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kundanpassning centrumhus 1 702 0 0 0 

Renovering Örnahallen 9 215 5 000 5 000 0 

Ombyggnad Örnaskolan låg och mellan 1 000 0 14 000 15 000 

Reservkraft Örnaskolan 1 180 0 0 0 

Örnaskolan avskärmande dike* 0 500 0 0 

Torups skola entré vändplan 34 0 0 0 

Ny förskola Kinnared 0 0 0 17 000 

Ny förskola Torup 11 835 0 0 0 

Konvertering biobränsle 0 900 0 0 

Konvertering biobränsle Kinnareds skola 300 0 0 0 

Konvertering biobränsle Rydö skola 300 0 0 0 

Konvertering biobränsle Höstro 300 0 0 0 

Kinnareds skola tillgänglighetsanpassning hiss 0 600 0 0 

Unnaryds skola tillgänglighetsanpassning hiss 600 0 0 0 

Nytt golv G:a hallen och Unnaryds sporthall 167 0 0 0 

Kägelresningsmaskiner Bowlinghallen 0 900 0 0 
 

    

Gator och Park 9 991 7 000 6 575 5 450 

Sanering trafikmiljö 500 500 500 500 

Upprustning Järnvägsgatan-resecenter 0 0 2 000 2 000 

Upprustning Nissanleden Hyltebruk 425 400 425 0 

Centrumparken Hyltebruk 200 0 0 0 

Torups centrum etapp 2 3 830 2 000 0 0 

Gångväg runt sjön Torup 400 0 0 0 

Gång- och cykelvägar 1 000 1 000 1 000 500 

Utbyte av äldre maskiner 1 200 500 0 0 

Reinvestering gata och park 100 200 200 200 

30-40-60 skyltar 175 200 200 0 

Reinvestering asfaltsbeläggning 1 500 2 000 2 000 2 000 

Upprustning lekplatser 111 0 50 50 

Upprustning badplatser 50 200 200 200 

Upprustning idrottsplatser 500 0 0 0 
        

Mark och exploatering 8 703 0 0 0 

Kommunstyrelsen         

Markinköp 300 300 300 300 

Markförsäljning -300 -300 -300 -300 
        

Samhällsbyggnadsnämnden         

Markförvärv/försäljning/exploatering 0 0 0 0 

Exploatering industrimark 2 253 0 0 0 
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*Nya benämningar på projekten, Budgetjustering KF 2012-12-18 
 

 Budget 2012 
inkl överf.2011

Budget 2013 Plan  
2014 

Plan  
2015 

VA gata industriområde Landeryd 1 181 0 0 0 

Nya Tourps centrum 316 0 0 0 

Nytt bostadsområde 4 953 0 0 0 
        

Övriga investeringar 11 808 7 785 8 487 7 537 

Kommunstyrelsen         

Raminvesteringar 280 60 60 60 

Bibliotek, diskar, hyllor mm 164 0 0 0 

IT investeringar 6 086 4 245 5 462 5 212 
        

Räddningsnämnden         

Raminvesteringar 184 60 60 60 

Räddningstjänstmaterial 65 0 0 0 

Lastväxlartank 0 0 800 0 

Insatsfordon fyrhjulsdrift 0 0 0 500 

Tankbrandbil 2 400 0 0 0 

Räddningsbil, framskjuten enhet 0 1 500 0 0 
        

Samhällsbyggnadsnämnden         

Raminvesteringar 58 250 250 250 

Reinvestering lokalvård 100 100 100 100 

Reinvestering kostverksamhet 200 200 200 200 

ÖP uppdatering 0 0 400 0 

Fritidskartor 0 50 0 0 

Ortofoton 0 240 0 0 

Kulturmiljöprogram 0 0 75 75 
        

Barn- och ungdomsnämnden         

Raminvesteringar 166 440 440 440 

Vildmarksgymnasiet båtar mm 77 0 0 0 
        

Arbets- och näringslivsnämnden         

Raminvesteringar 76 200 200 200 
        

Omsorgsnämnden         

Raminvesteringar 1 952 440 440 440 
        

        

Taxefinansierad verksamhet 66 965 10 000 13 000 20 200 
 

    

Vatten- och avlopp 51 455 10 000 10 000 18 200 

VA verksamhet enl nämndens prioritering 12 570 5 000 5 000 7 500 

Sanering ledningsnät 7 378 5 000 5 000 10 700 

Hyltebruks reningsverk 29 769 0 0 0 

Vattenverk Torup 1 738 0 0 0 
        

Renhållning 15 510 0 3 000 2 000 

Ny återvinningscentral 9 010 0 0 0 

Bruna kärl* 1 000 0 0 0 

Ramp* 500 0 0 0 

Insamlingskärl 1 000 0 0 0 

Ny omlastning hushållsavgall 2 000 0 0 0 

Våg Borabo avfallsanläggning 0 0 500 0 

"Samlare" farligt avfall 0 0 500 0 

Sluttäckning deponi 2 000 0 2 000 2 000 
        

Totalt för all verksamhet 131 134 38 685 54 062 70 687 
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