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Läs om viktiga händelser under 2011. Kom-
munchefen och kommunrådet berättar om vad 
de minns mest av det gångna året.

Vår berättelse
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Kommunrådet har ordet

I augusti invigdes de upprustade lokalerna på Örnaskolan, en efterlängtad förbättring av arbetsmiljön för elever 
och personal. Ett stort tack till alla som under byggtiden klarat av att upprätthålla en fungerande verksamhet.

Mindre roligt är att 2011 fortsatte den negativa befolkningsutvecklingen. Vi har en stor utmaning att hjälpas åt 
för att vända denna trend, men genom fortsatt god kvalité i våra verksamheter och ett målmedvetet arbete för 
att utveckla attraktiva boendemiljöer kan vi lyckas.

2011 var ett ekonomiskt tufft år. Den ekonomiska oron i vår omvärld påverkar även oss, men sammantaget 
lyckades vi nå ett positivt resultat som var i stort enligt justerad budget. 

Detta tack vare ett engagerat arbete från personal och förtroendevalda - tack alla.

Det är genom att alla goda krafter hjälps åt som vi kan skapa en positiv utveckling i Hylte kommun.

Lennart Ohlsson (C)

Kommunråd

Kommunrådet har ordet

Per Borg, Kommunchef och Lennart Ohlsson (C) Kommunråd

Kommunchefen har ordet

Vi blir lite bättre hela tiden
Med täta uppföljningar och en stor medvetenhet om 
det ekonomiska läget redovisar nämnderna en avvikelse 
med enbart -1% vid årets slut. Totalt sett gör kommunen 
ett litet men så viktigt plus, vilket  är en grundläggande 
förutsättning för att skapa trygghet i organisationen. 

Ett av våra viktigaste förändringsarbeten med syftet att 
förbättra studieresultaten inom grundskolan har på ett strukturerat sätt påbörjats under året och har vid senare 
mätningar också börjat ge resultat. Detta är ett långsiktigt arbete där även den fysiska miljön har stor betydelse. 
Under 2011 invigdes Örnaskolans högstadium efter en totalrenovering, detta är den beloppsmässigt största in-
vesteringen i kommunens historia.

I november bjöds alla anställda in till gemensam kompetensutveckling, ”Framtidstro”. Under två givande dagar 
fick vi lyssna på fantastiska föreläsare och få en gemensam bild av de utmaningar vi står inför och vikten av att 
vi alla vårdar vårt varumärke. 

För en stor del i hur vårt varumärke upplevs är hur vi bemöter våra brukare. I öppna jämförelser 2011 är vi 
bäst i Sverige när det gäller hur nöjda våra brukare är med hur personalen inom hemtjänsten tar hänsyn till den 
enskildes önskemål. Det är ett mycket positiv resultat för när det gäller bemötande är det extra viktigt att vi är 
bäst i klassen.

Ett stort tack för allt gott arbete som utförs!

Vi blir lite bättre hela tiden!

Per Borg

Kommunchef
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Fem år i siffror

VÅR BERÄTTELSE

Äldre- och omsorg 
om funktionshindrade

28,96 kr

21,50 kr

Grundskola Gymnasie- och 
vuxenutbildning

12,62 kr
10,29 kr

Barnomsorg

9,90 kr

Övriga 
kostnader

6,45 kr
4,14 kr 3,55 kr 2,59 kr

Individ och 
familjeomsorg

Bibliotek, kultur 
och fritid

Gator, vägar, 
samhällsplanering 

och räddningstjänst

Politisk 
verksamhet

Så här får kommunen in sina pengar

57 % av kommunens intäkter kommer från skatter

18 % kommer från generella statsbidrag och utjämningsbidrag

10 % kommer via övriga intäkter

7 % kommer från avgifter som kommunen får för den service som kommunen erbjuder

8 % kommer via bidrag

Och så här används kommunens pengar
En hundralapp i skatt används på följande sätt i Hylte kommun.

Fem år i siffror
 Kommunens finanser 2011 2010 2009 2008 2007

   verksamhetens nettokostnader (mkr) 458,6 453,0 431,3 430,1 423,1
      -i kronor per invånare 45 289 44 512 41 967 41 867 41 250
   årets resultat (mkr) 2,5 11,8 15,7 9 3,1
     -i kronor per invånare 247 1 159 1 525 876 302
   rörelsekapital (mkr) -48,5 -78,9 -54,0 -63,6 -60,9

   investeringsvolym, mkr 46,4 37,2 30,6 25,8 33,2
     -i kronor per invånare 4 582 3 655 2 981,0 2 511 3 234
   egenfinansieringsgrad av investeringar (%) 57,6 92,6 124,0 85,7 70,2

   soliditet (%) 30,3 31,6 34,8 31,9 30,4
   soliditet inkl. pensionsskuld äldre än 1998 (%) -21,4 -18,0 -18,3 -21,6 -23,6
   total låneskuld (mkr) 211,5 155,7 158,0 159,2 160,7
     -i kronor per invånare 20 887 15 299 15 374 15 497 15 667
 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) 467,3 465,9 452,0 446,9 433,0
     -i kronor per invånare 46 149 45 780 43 986 43 502 42 215
 Personal
   totalt antal årsarbetare 713 720 727 720 778
   personalkostnader (mkr) 368,6 354,1 345,8 328,8 323,4
     -i kronor per invånare 36 401 34 794 33 649 32 006 31 530
 Befolkning 31/12
   antal invånare totalt 10 126 10 177 10 277 10 273 10 257
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Organisationsschema

Organisationsschema

Kommunfullmäktige

Revision

Överförmyndare

Valberedning

Valnämnd

Arbets- och 
näringslivsnämnd

Samhällsbyggnads-
nämnd

Barn- och
Ungdomsnämnd

Omsorgsnämnd

Arbets- och
näringslivskontor

Samhällsbyggnads-
kontor

Barn- och
ungdomskontor

Omsorgskontor

Kommunstyrelse Kommunlednings-
kontor

Tillsynsnämnd

Politikerna är uppdragsgivarna 
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kom-
munstyrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för 
den kommunala servicen. De anger inriktningen för 
kommunens verksamheter - vad som ska prioriteras 
och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer 
i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om 
reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. 
De styr kommunen genom att ge uppdrag och sätta 
upp mål och att ge resurser till de olika verksamhe-
terna ur kommunens totala budget. 

De kommunanställda är verkställande
Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ans-
varar 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 till-
baka till uppdragsgivarna - politikerna.
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Mandatfördelning
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Mandatfördelning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu-
tande instans. Vart fjärde år väljer invånarna i Hylte 
vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att 
rösta i kommunvalet. 

I fullmäktige sitter 43 ledamöter som tar beslut i alla 
stora frågor om kommunen. I Hylte kommun har fem 
partier, Centerpartiet, Kommunens Väl, Moderaterna, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna bildat Hylteallian-
sen som har politisk majoritet. 

De fem partierna har tillsammans 24 av 43 mandat i 
kommunfullmäktige.

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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Viktiga händelser 2011

Viktiga händelser 2011

I augusti månad återinvigdes Örnaskolans högstadium efter om-
byggnation. Kommunråd Lennart Ohlsson (C) och barn och ung-
domsnämndens ordförande Tommy Edenholm (KV) var på plats!

Invigning av nya Örnaskolan!

Strandskyddsplan
Under 2011 har ett förslag till strand skyddsplan 
tagits fram. Förslaget syftar till att kunna ut-
veckla Hylte kommun och lättare möjliggöra 
en utbyggnad och utveckling av olika områden 
i strandnära lägen.

Vi är beredda! 
Under året har det arbetats fram ett 
handlingsprogram för arbete med skydd 
mot olyckor och extraordinära hän-
delser. Två krisledningsövningar har 
också genomförts med kommunens kris-
ledningsorganisation.

Lansering av nya hylte.se
I mars lanserades kommunens nya 
webbplats hylte.se. Den är mer an-
passad efter hur användaren letar ef-
ter information, men också mer till-
gänglig genom att man till exempel 
kan lyssna på sidan.

Sveriges bästa hemtjänst!
Socialstyrelsen och Sveriges Kom-
muner och Landsting gör årligen 
en jämförelse över kvaliteten på äl-
dreomsorgen i landets kommuner. 
2011 hamnar Hylte högt på listan!  
Hylte är bäst i Sverige på att se till 
omsorgstagarens egna önskemål i 
verksamheten Omsorg i hemmet. 

Projekt hälsa
“Projekt Hälsa” startade hös-
ten 2011 och riktar sig till 
kommunanställda med hög an-
del korttidsfrånvaro.  Projektet 
har uppmärksammats och re-
presentanter för projektet har 
blivit inbjudna till tematräff i 
hållbar rehabilitering hos AFA 
försäkring i Stockholm för att 
inspirera och ge ett gott exem-
pel på hur man kan arbeta med 
korttidsfrånvaro.
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Viktiga händelser 2011
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Biblioteket vann pris!
Biblioteket erhöll Svensk biblioteksförenings 
marknadsföringspris för projektet “Synliggör 
biblioteket” i samarbete med Region Halland, 
Laholms bibliotek, Vallås bibliotek i Halmstad 
samt Onsala bibliotek i Kungsbacka.

Näringslivsutveckling
En näringslivsutvecklare har 
anställts och fokus har satts på 
att förbättra den kommunala 
organisationen i mötet med 
företagare i Hylte kommun. 
Linda Wennerholm finns nu-
mera på arbets- och närings-
livskontoret i Hylte för att vara 
en länk mellan kommunen och 
företagaren.

Ungdomslotsen
Under året har fortsatt 
arbete med projektet 
Ungdomslotsen samt 
riktade anställningar 
för arbetslösa ungdo-
mar genomförts för 
att motverka ung-
domsarbetslösheten.

Camp Vallsnäs
Under sommarens dagläger Camp Vallsnäs 
deltog 200 barn och ungdomar i årskurs 4-6. 
Verksamheten pågår under två veckor och 
är ett samarbete med föreningslivet i kom-
munen.

Lotsen för ensamkommande flyktingbarn
Hylte kommun och Migrationsverket har tecknat avtal för 
ensamkommande flyktingbarn, boendet Lotsen har 11 plat-
ser. För IngaLena Andersson och Ann-Sofie Åkerlind är må-
let att skapa en trygg vardag.

Framtidstro
Under 2011 anordnades perso-
naldagar med ledorden fram-
tidstro, trygghet, delaktighet och 
stolthet. Syftet med dagarna var 
att få en inblick i den utveckling 
som väntar inom de kommunala 
verksamheterna och på vilket 
sätt man kan förbereda för att 
möta dessa förändringar.





Läs om kommunens kvalitetsarbete och om vi 
nått målen för 2011. Här finns även informa-
tion om personalsituationen, det övergripande 
miljöarbetet i kommunen samt den finansiella 
analysen.

Vår förvaltningsberättelse
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God ekonomisk hushållning

Fokusområden

Mål Indikator

● Finansiella mål ● Årests resultat skall vara positivt ●
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag ska vara minst 2 %

● Nämnderna håller anvisad budget ● Nämndernas budgetföljsamhet skall vara 0

● Solidititeten skall förbättras ● Soliditeten ska uppgå till minst 30 %

● Full självfinansiering av investeringar ●
Nettoinvesteringar skall helt finansieras med 
egna medel, undantag för skattefinansierad 
verksamhet

● Hållbar utveckling ● Medlemskap i Sveriges Ekokommuner ● Sveriges EKO-kommuners nyckeltal följs upp

● Fortsatt medlemskap i Hallands Agenda 21 ●
Miljlöredovisning görs av varje års Agenda 21 
arbete

●
Utveckla kommunens åtagande mot de 
regionala miljömålen

●
Uppföljning av regionala miljömål integreras 
med kommunens miljöbokslut.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

God ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse

 Finansiella mål

Fokusområden

 Hållbar utveckling

 Personal

 Samhällsutveckling

 Styrning och ledning

Enligt kommunallagen skall kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Hylte de finansiella målen och 
de verksamhetsmässiga fokusområdena, som ligger till grund för uppföljning och värdering 
av kommunens ekonomiska hushållning för nästkommande år. Varje nämnd skall också fast-
ställa sina mål och serviceåtaganden på liknande sätt.
I förvaltningsberättelsen följs kommunens finansiella mål samt fokusområden upp, uppdelat i 
de fem olika fokusområdena. Och vid en sammantagen värdering blir bedömningen att Hylte 
kommun hade delvis god ekonomisk hushållning.
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God ekonomisk hushållning
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● Personal ● Förbättrade hälsotal ● Frisktalen skall motsvara 96 %

● Medarbetarsamtal för alla ●
Kartläggning av medarbetarsamtal samt 
kompetensutvecklingsplaner i årlig uppföljning

● Individuella kompetensutvecklings-planer ●
Kartläggning av medarbetarsamtal samt 
kompetensutvecklingsplaner i årlig uppföljning

●
Lönenivåer som är konkurrenskraftiga inom 
rekryteringsyrket

●
Konkurrenskraftiga löner i årliga regionala 
jämförelser av lönenivåer samt i årlig jämförelse 
med kommuner i samma storlek

● Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet ●
Samtliga kontor tillämpar fastställda rutiner 
enligt arbetsmiljöhandboken

●
Certifierade ledare med 20 medarbetare som 
riktmärke

●
Årlig uppföljning av antal medarbetare per 
ledare

●
Tillämpa samverkansavtalet så att frågor som 
rör arbetsplatsen hanteras så nära berörda 
medarbetare som möjligt

●
Medarbetarens nöjdhetsgrad skall förbättras i 
förhållande till 2005

●
Följa upp och vid behov föreslå revidering av 
samverkansavtalet

● Introduktionsprogrammet ska utvecklas ●
Utvärdering görs efter varje genomförd 
introduktion

● Utveckla verktyg för avslutningssamtal ●
Behov av förbättringar som framkommit vid 
avslutningssamtalet beskrivs i samband med 
bokslut.

●
Aktiv marknadsföring av Hylte kommun som 
arbetsgivare

● Antalet sökande till utlysta tjänster

Mål Indikator

● Samhällsutveckling ●
Kommunen skall verka för en positiv 
befolknings- utveckling

●
Befolkningsstatistiken redovisar ett positivt 
netto om sammanlagt 45-50 invånare vid varje 
årsskifte

●
Andelen elever som går ut årskurs 9 med 
godkänt betyg ökar. 

●
Andelen elever som går vidare till 
högskolestudier inom 3 år efter avslutad 
gymnasieexamen uppgår till 45 %

●

Kommunen skall ha inventerat andeler 
fastigheter med olika upplåtelseformer 
och ha en utarbetad bostadsstrategi och 
industrimarksstrategi

● Genomfört eller ej

● Kommunen skall ha en god infrastruktur ●

De fyra vägobjekt som prioriterats finns antagna 
i delöversiktsplan 2007 och inryms i den 
regionala infrastrukturplanen inom en 10-års 
period.

●
Väg 26 byggs ut till mötesfri väg fram till 
länsgränsen

●
Kommunen skall verka för att vidareutveckla 
företagsklimatet

●
Plats 150 eller bättre i Svensk Näringlivs årliga 
kommunranking

● Antalet arbetstillfällen skall öka

●

Kommunen skall utveckla/förbättra 
skyltningen vid kommungränserna och 
tätorterna med varumärkes-  profilering, 
centrumutveckling för att försköna 
Hyltebruk, Torup samt Unnaryd

● Genomfört eller ej
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God ekonomisk hushållning

Styrmodell

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 kva-
litet i verksamheten. Verksamhetens ansvar är att le-
verera det politikerna har beslutat om med hjälp av 
de resurser de blivit tilldelade. Verksamheterna har 
också ansvar för att det som levereras också levere-
ras 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 Uppfölj-
ning och redovisning. Visionen svarar på vart kom-
munen vill föra organisationen. Tidsperspektivet är 
långsiktigt och sträcker sig över flera mandatperioder, 
visionen är ett fullmäktigedokument. Fokusområden 
speglar olika dimensioner i verksamheten. Målen vi-
sar inriktningen verksamheten skall fokusera på inom 
det aktuella fokusområdet. Målen i det övergripande 
fokusområdet ligger till grund för nämndernas mål-
arbete. Indikatorer 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, delvis eller inte alls. 

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

Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över 
hela kommunens samlade verksamheter, för såväl 
nämnder som kommunala bolag. Under 2011 har det-
ta 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 fast-
ställs av kommunfullmäktige i juni månad med ett jus-
teringsbeslut i november månad för att kunna möte 
externa förändringar som sker under perioden. Kom-
munstyrelsens arbetsutskott har årligen inför MRP ar-
betet en träff med nämndernas presidier. 

Uppföljning, utvärdering och analys av ekonomi, mål-
uppfyllelse, prestation och kvalitet ger ökad tyngd-
punkt i ekonomistyrningen. Uppföljning som redovi-
sas 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 utö-
ver detta samråd med varje nämnds och bolags presi-
dier två gånger per år. Nämnden fastställer därutöver 
regler för hur och när uppföljningen utöver ovanstå-
ende skall sammanfattas och rapporteras till nämnd.

Mål Indikator

● Styrning och ledning ●
Kommunens styrmodell främjar helhetssyn 
och samverkan inom kommunkoncernen

●
Mål- och resursplan, planeringsförutsättningar 
och förordnande skall upplevas tydligt av alla 
nämnder, kontor och Hyltebostäder

●
Kommuen har en god dialog och följer upp 
brukarnas synpunkter och verksamhetens 
kvalitet

●
Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och 
Hyltebostäder skall senast årsskiftet 07/08 ha 
utarbetade serviceåtaganden

●
Koncernen skall senast vid årsskiftet 07/08 
ha utbyggda funktioner för brukardialog, 
synpunktshantering och kvalitetsutveckling

●

Kommunen har en välkomnande kundtjänst- 
funktion med syfte att öka kommunens 
tillgänglighet för kommuninvånarna "en väg 
in"

●

Kommunen ska senast vid årsskiftet 07/08 
ha en utvecklad kundtjänstfunktion i 
anslutning till kommunhuset inklusive en 
utbyggd 24-timmarsmyndighet med e-service, 
e-demokrati och e-förvaltning

●
Kommunen tar initiativ till en gemensam 
kundtjänst för samhällsservice

● Initiativ taget eller ej

●
Kommunen har utarbetade och väl 
kända handlingsprogram för skydd mot 
extraordinära händelser och olyckor

●
Kommunen skal vid årsskiftet 06/07 ha 
utarbetade handlingsprogram för skydd mot 
olyckor och extraordinära händelser i fredstid.
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God ekonomisk hushållning

VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Resultat

Hylte kommun har med hjälp av sitt hårda arbete de 
senaste åren hittat en röd tråd från planering i mål- 
och resursplanen till uppföljning i delårsbokslutet och 
årsbokslutet. Målarbetet är inte lätt och att få alla att 
förstå styrmodellen är en utmaning även framöver. 
Kommunen måste ha tålamod, envishet och fortsätta 
utveckla systemet till det bättre. För att förbättra ar-
betet ytterligare har kommunens fokusområden arbe-
tats om inför 2012 och har istället för fem blivit tre. 
Kommunen kommer även under 2012 införa ett nytt 
beslutsstödssystem för att förbättra och underlätta ar-
betet med ekonomi och kvalitet för samtliga i organi-
sationen.

I årsredovisningen redovisar kommunen på ett öppet 
och systematiskt sätt måluppfyllelsen för kommunens 
fokusområden i förvaltningsberättelsen, sidorna 13-
32. Varje fokusområde, mål och indikator värderas 
med grön, gul eller röd markering för uppnådd nivå, 
delvis uppnådd nivå respektive ej uppnådd nivå. Mar-
keringen svart kan även förekomma då någon mät-
ning ej är genomförd.

Värdering på liknande sätt görs för nämndernas ser-
viceområden med tillhörande serviceåtaganden med 
färgmarkering som ovan i verksamhetsberättelserna, 
sidorna 33-54. 

Kommunen har en svajig ekonomisk ställning medan 
det kvalitets- och verksamhetsmässigt finns en hel del 
att glädjas åt, men även en del som kräver mer fokus 
för att utvecklas till det bättre. 

Det är mycket svårt att göra en sammanvägd värde-
ring av god ekonomisk hushållning för hela Hylte 
kommuns verksamheter under ett år. Med tre fokus-
områden, Styrning och ledning, Samhällsutveckling 
och personal som visar delvis uppnådd nivå och ett 
fokusområde, Hållbar utveckling som visar uppnådd 
nivå och ett fokusområde, ekonomi som ej uppvisar 
uppnådd nivå blir bedömningen att Hylte kommun 
delvis uppnår god ekonomisk hushållning för 
2011. Det finns många saker att förbättra och en utav 
några är den ekonomiska ställningen, ett ständigt kli-
mat för utvecklingsarbete måste finnas.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samord-
nande ansvar för den interna kontrollen inom hela 
kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i reg-
lemente för intern kontroll som antogs under 2011. 
Den interna kontrollen fungerar även som en del i 
kommunens styr- och kvalitetssystem. Uppföljning av 
den interna kontrollen kommer att göras första gång-
en i samband med årsbokslutet för 2012.
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Styrning och ledning

Indikator Kommentar

●

Kommunens styrmodell 
främjar helhetssyn 
och samverkan inom 
kommunkoncernen

●
Mål- och resursplan, planeringsförutsättningar och 
förordnande skall upplevas tydligt av alla nämnder, 
kontor och Hyltebostäder

Processen har renodlats och förbättrats under 
årens gång men någon mätning är ej gjord

●

Kommuen har en god 
dialog och följer upp 
brukarnas synpunkter och 
verksamhetens kvalitet

●
Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och 
Hyltebostäder skall senast årsskiftet 07/08 ha 
utarbetade serviceåtaganden

Samtliga nämnder har serviceåtaganden, 
det saknas fortfarande för de interna 
verksamheterna och Hyltebostäder

●
Koncernen skall senast vid årsskiftet 07/08 
ha utbyggda funktioner för brukardialog, 
synpunktshantering och kvalitetsutveckling

Ett system för synpunktshantering finns.

●

Kommunen har en 
välkomnande kundtjänst- 
funktion med syfte att öka 
kommunens tillgänglighet 
för kommuninvånarna "en 
väg in"

●

Kommunen ska senast vid årsskiftet 07/08 ha 
en utvecklad kundtjänstfunktion i anslutning 
till kommunhuset inklusive en utbyggd 
24-timmarsmyndighet med e-service, e-demokrati och 
e-förvaltning

Arbetet med kundtjänst och 
24-timmarsmyndighet fortgår

●
Kommunen tar initiativ till 
en gemensam kundtjänst för 
samhällsservice

● Initiativ taget eller ej
Kommunens arbetsmarknadsenhet, 
arbetsförmedling och försäkringskassa kommer 
finnas i gemensamma lokaler 2012

●

Kommunen har 
utarbetade och väl kända 
handlingsprogram för skydd 
mot extraordinära händelser 
och olyckor

●
Kommunen skall vid årsskiftet 06/07 ha utarbetade 
handlingsprogram för skydd mot olyckor och 
extraordinära händelser i fredstid.

Handlingsprogram antaget 06/07. 
Riktlinjer är antagna av samtliga nämnder. 
Handlingsprogram, ledningsplan och 
informationsplan reviderades 2011.

De interna huvudprocesserna som behandlar mål- och resursplaner samt uppföljning och re-
dovisning har vidareutvecklats succesivt under året utifrån den antagna styrmodellen. Arbetet 
kring styrning och ledning syftar till ordning och reda, därför är tydligheten i processerna en 

av de viktigaste kvalitetsaspekterna i den fortsatta ut-
vecklingen. Analysen och bedömningen i detta avsnitt 
leder fram till att det sammantaget blir gul indikator 
för fokusområdet samhällsutveckling, det vill säga        
  fokusområdet uppvisar delvis uppnådd nivå.

Styrning och ledning

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Synpunktshantering
Målet att kommunen har en god dialog och följer upp 
brukarnas synpunkter och verksamhetens kvaliteter 
uppfylls delvis eftersom det fortfarande saknas servi-
ceåtagande för Hyltebostäder och de interna verksam-
heterna. Samtliga nämnder har serviceåtagande och de 
interna verksamheterna har under 2011 påbörjat ar-
bete för serviceåtagande som fortskrider under 2012.

Hylte 24
Kommunen uppfyller delvis målet med att tillgå kom-
muninvånarna med en välkomnande kundtjänstfunk-
tion inklusive en utbyggd 24-timmarsmyndighet med 
e-service, e-demokrati och e-förvaltning. Dock pågår 
ständigt arbete med förbättringar allt i syfte att öka 
kommunens tillgänglighet för kommuninvånarna

Gemensam kundtjänst
2012 kommer kommunens arbetsmarknadsenhet, ar-
betsförmedling och försäkringskassa finnas i gemen-
samma lokaler, ett initiativ taget av kommunen för 
att skapa en gemensam kundtjänst och underlätta för 
kommuninvånarna.

Handlingsprogram för extraordinära händelser 
och olyckor.
Revidering av handlingsprogram för skydd mot olyck-
or och extraordinära händelser, ledningsplan samt in-
formationsplan för en kris eller extraordinär händelse 
har utförts under 2011 och riktlinjer är antagna av 
samtliga nämnder.

Kommunen har utarbetade och väl kända handlings-
program för skydd mot olyckor och extraordinära 
händelser
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Samhällsutveckling
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Samhällsutveckling

Indikator Kommentar

●
Kommunen skall verka 
för en positiv befolknings- 
utveckling

●
Befolkningsstatistiken redovisar ett positivt netto om 
sammanlagt 45-50 invånare vid varje årsskifte

Befolkningsnetto 2011: -51

●
Andelen elever som går ut årskurs 9 med godkänt 
betyg ökar. 

Andelen i % behöriga till nationellt program 
var 2011 83,9 % jämfört med 87,7 % 2010. 
På grund av ökade krav 2011 är inte talen 
jämförbara.

●
Andelen elever som går vidare till högskolestudier 
inom 3 år efter avslutad gymnasieexampen uppgåt till 
45 %

●

Kommunen skall ha 
inventerat andelar fastigheter 
med olika upplåtelseformer 
och ha en utarbetad 
bostadsstrategi och 
industrimarksstrategi

● Genomfört eller ej
Inventering gjord 2007, strategierna antagna 
2010

●
Kommunen skall ha en god 
infrastruktur

●
De fyra vägobjekt som prioriterats finns antagna i 
delöversiktsplan 2007 och inryms i den regionala 
infrastrukturplanen inom en 10-års period.

3 av 4 objekt är klara, väg 150 med förbifart 
Torup förs dialog med Vägverket.

● Väg 26 byggs ut till mötesfri väg fram till länsgränsen
Kommunen har tillsammans med Gislaveds 
kommun och det lokala näringslivet aktivt 
verkat för en fortsatt utbyggnad

●
Kommunen skall verka 
för att vidareutveckla 
företagsklimatet

●
Plats 150 eller bättre i Svensk Näringlivs årliga 
kommunranking

2011: 172 plats

● Antalet arbetstillfällen skall öka

●

Kommunen skall utveckla/  
förbättra skyltningen vid 
kommungränserna och tät-
orterna med varumärkes-  
profilering, centrum-  
utveckling för att försköna 
Hyltebruk, Torup samt 
Unnaryd

● Genomfört eller ej
Ny skyltning är gjord. Unnaryds 
centrumutveckling är klar, Torup fortgår och 
Hyltebruk är projekterad

Befolkningen i kommunen fortsätter att minska i kommunen jämfört med föregående år är 
det en minskning med -51 invånare vilket leder till att kommunen inte når upp till målet att 

befolkningen skall öka.

Analysen och bedömningen i detta avsnitt leder 
fram till att det sammantaget blir gul indikator 
för fokusområdet samhällsutveckling, det vill säga    
    fokusområdet uppvisar delvis uppnådd nivå.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Samhällsutveckling

Samhällsutveckling
Den ekonomiska utvecklingen har varit ytterligt svag 
under slutet av 2011 i stora delar av Europa. Den svaga 
utvecklingen har bidragit till ett påtagligt fall i svensk 
export och industriproduktion. Men trots den förs-
vagning som skett uttrycker idag många industriföre-
tag en större optimism om framtiden än tidigare. Även 
andra tecken tyder på att oron för eurons framtid 
och risken för en akut skuldkris har lättat något. Vår 
bedömning är att tillväxten i svensk ekonomi tillfälligt 
stannat av, men att svensk ekonomi snart växer igen. 
Tillväxten blir dock i år och nästa år väsentligt sva-
gare än under 2010 och 2011. Arbetslösheten kommer 
därför att stiga något, men inte särskilt mycket. Lägre 
sysselsättning och dämpad inflation håller tillbaka 
skatteunderlaget, men andra faktorer som ökade pen-
sioner verkar i motsatt riktning. Sammantaget innebär 
det att skatteunderlagets nivå 2013 beräknas bli något 
högre än vad SKL tidigare räknat med.

SKL:s bedömning utgår från att skuldkrisen på sikt 
klaras upp under ordnade former. Även med ett lyck-
ligt slut kommer det dock ta tid innan förtroendet 
återvänder och oron på de finansiella marknaderna 
lägger sig. Vår utgångspunkt är att oron för ett euro-
sammanbrott kvarstår, men att sannolikheten för och 
förväntningarna om en positiv lösning gradvis växer. 
Trots detta i huvudsak positiva anslag antas det svaga 
tillståndet i framförallt södra Europa bestå under lång 
tid framöver.

Enligt SKL:s bedömning kommer utvecklingen – både 
i Sverige och i övriga Europa – att vara som svagast 
under vinterhalvåret 2011/2012. I takt med att tur-

bulensen på de finansiella marknaderna lägger sig 
påbörjas en återhämtning av den internationella kon-
junkturen. Marknadstillväxten för svensk export ökar 
också. För många länder riskerar dock återhämtnin-
gen ta tid och tillväxttalen till en början bli måttliga. 
Men ökad draghjälp från exportindustrin i kombina-
tion med gynnsamma förutsättningar för inhemsk eft-
erfrågan gör att svensk ekonomi kan växa i relativt 
snabb takt från och med 2014. Även sysselsättningen 
beräknas på sikt ta fart vilket bidrar till att arbet-
slösheten kan sjunka från 8 ner till 6 procent. Den 
positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för med sig 
att också skatteunderlaget fortsätter växa i god takt.

Skatteunderlaget växte under år 2011 i relativt måt-
tlig takt. Konjunkturavmattningen leder till att den 
starka utvecklingen på arbetsmarknaden slår om till 
minskande sysselsättning och lägre löneökningstakt 
år 2012. Effekten på skatteunderlaget motverkas 
dock av två faktorer. Dels ökar pensionsinkomsterna 
betydligt när den automatiska balanseringens broms 
år 2011 förbyts i gas år 2012. Dels ökar inte grun-
davdragen i samma omfattning 2012 som de gjorde 
2011, då grundavdragen för personer som fyllt 65 år 
höjdes. Skatteunderlaget växer därför något mer 2012 
än 2011. År 2013 väntas arbetade timmar åter öka 
något. Det är huvudorsaken till att skatteunderlagets 
tillväxttakt tilltar. När konjunkturåterhämtningen 
därefter tar fart ökar sysselsättningen i raskare takt 
och löneökningarna blir större, med god skatteunder-
lagstillväxt som följd. Dock bli ökningen av pensions-
inkomsterna lägre dessa år.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BNP* 5,3 4,5 1,3 2,5 3,5 4,0 3,5

Sysselsättning, timmar* 1,9 1,1 –0,5 0,1 1,4 1,8 1,2

Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 7,6 7,9 8,1 7,4 6,5 6,0

Timlön, nationalräkenskaperna 1,1 4,4 3,2 3,1 3,2 3,6 4,0

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,0 3,1 3,2 3,6 4,0

Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,2 1,0 1,3 1,6 1,7

Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 1,9 1,4 2,0 2,2 2,0

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges

*Kalenderkorrigerad utveckling.
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Befolkningsstruktur

Under 2011 har befolkningen i kommunen minskat 
med 51 personer jämfört med årsskiftet 2010. Den 
sista december 2011 var den totala befolkningen i 
kommunen 10 126. Antalet födda under året uppgick 
till 103 stycken vilket är något under förra årets nivå. 
Samtidigt har antalet som avlidit ökat något från 
förra året till 122 döda. Sammantaget leder det till ett 
negativt födelsenetto för 2011 på totalt 19. 
Under 2011 flyttade fler personer ut ur kommunen än 
som flyttade in. Totalt flyttade 501 nya invånare in i 
kommunen medan 531 stycken valde att lämna kom-
munen, detta leder till ett negativt flyttnetto på 30 in-
vånare. Jämfört med 2010, då flyttnettot var negativt  
med 91 personer, så är det ändå en positiv utveckling. 
Fler flyttade alltså in till kommunen under 2011 än fö-
regående år, och färre flyttade ut. Av de nya invånarna 
kommer 170 personer från en närliggande kommun i 
länet, 220 personer från övriga Sverige samt 111 per-
soner från ett annat land. När det gäller de som flyttat 
ifrån kommunen har 241 personer flyttat till närlig-
gande kommuner i länet, 254 personer till övriga Sve-
rige och 36 personer till utlandet. 
Konsekvenserna för kommunen av en vikande befolk-
ningsutveckling är främst att skatteunderlaget mins-
kar. Kommunens ekonomi krymper och därmed ökar 
kraven på prioriteringar för att få tillgängliga resurser 
att möta det ökade kravet på tjänster och kvalitet.

Infrastruktur

För att kommunen ska kunna erbjuda en god infra-
struktur har tre av fyra prioriterade vägobjekt som 
omfattas i den regionala infrastrukturplanen avkla-
rats, gällande den fjärde, väg 150 med förbifart Torup 
förs en dialog med Vägverket. Kommunen har i sam-
arbete med Gislaveds kommun och det lokala närings-
livet även arbetat aktivt för att väg 26 byggs ut till 
mötesfri väg fram till länsgränsen.

Företagsklimat

Vid den senaste mätningen när det gäller tillväxt i före-
tagen hamnade företagen i Hylte på en åttonde plats. 
Hylte kommun sjönk två placeringar jämfört med fö-
regående år till 172 plats i Svenskt Näringslivs ran-
king. Nyföretagandet sjönk kraftigt från 2010 års nivå 
3,9 nya företag/1 000 invånare till 2,5 nya företag/1 
000 invånare 2011. Under början av 2012 kommer 
kommunen att förlora en av sina största arbetsgivare, 
AJ produkter, som flyttar sin verksamhet till Halm-
stad.

Försköning av orter

För att försköna Hyltebruk, Torup och Unnaryd på-
går arbete med bättre skyltning vid kommungränser-
na och tätorterna genom varumärkesprofilering och 
centrumutveckling. Unnaryds centrumutveckling är 
färdigställd, Torups är pågående och Hyltebruks står 
på tur allt för att skapa en kommun med en gemytlig 
miljö och en kommun att trivas i.

Hylte kommun, antal invånare 2001-2011
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Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Indikator Kommentar

●
Medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner

● Sveriges EKO-kommuners nyckeltal följs upp
Kommunen följer upp den lokala utvecklingen 
på miljöområdet via ekokommunernas 
nyckeltal

●
Fortsatt medlemskap i 
Hallands Agenda 21

● Miljlöredovisning görs av varje års Agenda 21 arbete En årlig presentation sker i bokslutet

●
Utveckla kommunens 
åtagande mot de regionala 
miljömålen

●
Uppföljning av regionala miljömål integreras med 
kommunens miljöbokslut.

En årlig presentation sker i bokslutet

Miljöredovisning
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 årsredovis-
ning. 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 genomförts från år 2005 och framåt hittar du på 
kommunens hemsida hylte.se. Se vidare under Bygga 
och bo, Hållbar utveckling.

Avfall 

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. 
Förberedelser för att genomföra ovanstående och 
arbete med att källsortera i kommunens egna 
verksamheter har påbörjats.

Vattenkvalitet

I linje med EU:s vattendirektiv har uppdaterade 
områdesgränser och föreskrifter för kommunens 
vattenskyddsområden 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.

Energi och klimatarbete 

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 
genomförandet av strategin och med energirådgivning 
till kommuninvånarna.

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 11,4 procent. Målet om 
att öka andelen ekologiska livsmedel finns även med i 
Hylte kommuns Energi- och klimatstrategi som antogs 
av kommunfullmäktige år 2008. 

Under 2011 är arbetet med att genomföra de aktiviteter som beslutats i kommunens nya av-
fallsplan, uppdatera föreskrifter för kommunens vattenskyddsområde och arbete inom Nissans 
vattenrån. En strategi för energieffektiviseringar har antagits  och att genomföra aktiviteter i 

strategin har påbörjats.
Analysen och bedömningen i detta avsnitt leder 
fram till att det sammantaget blir gul indikator för 
fokusområdet samhällsutveckling, det vill säga    
   fokusområdet uppvisar uppnådd nivå.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Indikator Kommentar

●
Medlemskap i Sveriges 
Ekokommuner

● Sveriges EKO-kommuners nyckeltal följs upp
Kommunen följer upp den lokala utvecklingen 
på miljöområdet via ekokommunernas 
nyckeltal

●
Fortsatt medlemskap i 
Hallands Agenda 21

● Miljlöredovisning görs av varje års Agenda 21 arbete En årlig presentation sker i bokslutet

●
Utveckla kommunens 
åtagande mot de regionala 
miljömålen

●
Uppföljning av regionala miljömål integreras med 
kommunens miljöbokslut.

En årlig presentation sker i bokslutet

Projektet Fokus Matglädje har pågått under 
2011. Projektet handlar om att höja kvaliteten på 
den offentliga måltiden. Bland annat diskuterar 
kostorganisationen tillsammans med barn- och 
ungdomskontoret och omsorgskontoret 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 möjligheterna 
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 
avfallshaneringen i våra kommunala verksamheter.
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Indikator Kommentar

● Förbättrade hälsotal ● Frisktalen ska motsvara 96 % Frisknärvaron 2011: 97 %

● Medarbetarsamtal för alla ●
Kartläggningar av medarbetarsamtal samt 
kompetensutvecklingsplaner i årlig uppföljning

Utbildning i medarbetarsamtal ingår i 
Ledarprogrammet som påböjats

●
Individuella 
kompetensutvecklingsplaner

●
Kartläggning av medarbetarsamtal samt 
kompetensutvecklingsplaner i årlig uppföljning

Individuella planer finns ej, men övergripande 
planer för en enhet finns och arbetet pågår för 
att alla ska få individuella.

●
Lönenivåer som är 
konkurrenskraftiga inom 
rekryteringsyrket

●
Konkurrenskraftiga löner i årliga regionala 
jämförelser av lönenivåer samt i årlig 
jämförelse med kommuner i samma storlek

Inför lönerevision 2012 så har lönekartläggning 
och löneanalys genomförts. När det gäller 
vissa yrken där högskoleutbildning krävs ligger 
kommunen på en lägre nivå än kringliggande 
kommuner.

●
Utveckla det systematiska 
arbetsmiljöarbetet

●
Samtliga kontor tillämpar fastställda rutiner enligt 
arbetsmiljöhandboken

Utbildning i BAM har genomförts för samtliga 
berörda 2011

●
Certifierade ledare med 20 
medarbetare som riktmärke

● Årlig uppföljning av antal medarbetare per ledare
20 av 43 chefer har personalansvar för fler än 
20 medarbetare.

●

Tillämpa samverkansavtalet 
så att frågor som rör 
arbetsplatsen hanteras så 
nära berörda medarbetare 
som möjligt

●
Medarbetarens nöjdhetsgrad skall förbättras i 
förhållande till 2005

Det har inte införts lokala samverkansgrupper

●
Följa upp och vid behov föreslå revidering av 
samverkansavtalet

Nytt samverkansavtal är framtaget och skall 
börja gälla 2012

●
Introduktionsprogrammet 
ska utvecklas

● Utvärdering görs efter varje genomförd introduktion
Mall för introduktion finns och varje chef gör 
utvärderingen

●
Utveckla verktyg för 
avslutningssamtal

●
Behov av förbättringar som framkommit vid 
avslutningssamtalet beskrivs i samband med bokslut.

Mall för avslutningssamtal finns

●
Aktiv marknadsföring 
av Hylte kommun som 
arbetsgivare

● Antalet sökande till utlysta tjänster Antal sökande första halvåret 2011: 19,46

Personal
- Kvalitetsuppföljning 2011

Arbetet med sjukfrånvaron har nått de uppsatta målen, ett offensivt arbete där kommunens 
samlade resurser, Hälsoteam, Örnahallen, personalenheten och Företagshälsan fokuserat ar-

betat med såväl långtidssjukskrivna som korttids-
frånvaro har gett resultat.

Analysen och bedömningen i detta avsnitt leder 
fram till att det sammantaget blir gul indikator för 
fokusområdet samhällsutveckling, det vill säga     
   fokusområdet uppvisar delvis uppnådd nivå.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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 Personalen i siffror

2011 2010 Avv

Antal anställda 906 918 -12

     Tillsvidareanställda 794 806 -12

     Visstidsanställda 112 112 0

Andel män % 13 13 0

Andel kvinnor % 87 87 0

Genomsnittlig anställningstid 14,4 14,1 0,3

    för män 10,2 9,9 0,3

    för kvinnor 15 14,7 0,3

Medelålder (år) 46 46,1 -0,1

Medelsysselsättning (%) 89,8 89,4 0,4

Antal pensioneringar 24 28 -4

Lönekostnader (mkr) 359,3 342,1  17,2

Personalkostnader (mkr) 368,6 354,1 14,5

Årsarbetare 712,7 720,2 -7,5

Hylte kommun hade vid årsskiftet 906 medarbetare. 
Av dessa var 794 tillsvidareanställda och 112 visstids-
anställda. Det innebär en minskning med 12 tillsvida-
reanställda. Medelsysselsättningsgraden har ökat med 
0,4 %. Lönekostnaderna har ökat med cirka 1,6 % 
jämfört med år 2010. 

Jämställdhet
Hylte kommun eftersträvar en jämnare könsfördel-
ning inom yrkesgrupperna. Könsfördelningen fortsät-
ter dock att vara ojämn inom kommu nen. Sedan 2010 
är fördelningen mellan könen oförändrad. 

Rekryteringsbehov
Under de närmaste tio åren kommer 197 medarbetare 
att nå pensionsåldern vilket motsvarar ca 24 % av de 
tillsvidareanställda. De största pensionsavgångarna 
återfinns inom grupperna omsorgsassistenter, lärare 
och adjunkter. 

 Pensionsavgångar

12-16 17-21 Totalt

Omsorgsassistenter 28 35 63

Legitimerad personal (OK) 1 2 3

Lärare/adjunkt 13 16 29

Förskolelärare 5 5 10

Fritidspedagog 3 1 4

Barnskötare/dagbarnvårdare 4 11 15

Elevassistenter 2 1 3

Fastighet/park/anläggning 3 4 7

Köks- och städpersonal 12 7 19

Administrativ personal 6 11 17

Chefer 4 7 11

Teknisk personal 3 1 4

Övriga 5 7 12

89 108 197

Sjukfrånvaro andel långtids-
sjukfrånvaro

Kommunledning 1,8 0

Barn- och ungdom 3,1 18,9

Omsorg 4,6 35,8

Samhällsbyggnad 3,4 40,1

Arbets- och näringsliv 6,2 55

Totalt alla 3,9 33,2

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

2011 2010 Avv

   Totalt för alla arbetstagare 3,9 4,4 -0,5

     kvinnor 4,2 4,7 -0,5

     män 2,5 2,8 -0,3

     personer upp till 29 år 2,7 2,1 0,6

     personer mellan 30-49 år 3,7 5,3 -1,6

     personer 50 år och äldre 4,6 4,1 0,5

Varav långtidssjukfrånvaro* 33,2 45,8 -12,6

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Hälsa

Den totala sjukfrånvaron har minskat med -0,5 % 
jämfört med föregående år. Andelen långtidssjuka har 
minskat med 12,6 % i förhållande till föregående år 
vilket är ett mycket positivt resultat. Ett målmedve-
tet förebyggande arbete där personalenheten och per-
sonal från Hälsocenter, Örnahallen, samarbetat, har 
givit ett mycket gott resultat. Även rehabiliterings-
kedjans utformning med bryt för arbetsförmedlingens 
insatser liksom kommunens förebyggande arbete med 
utbildningar inom arbetsmiljöområdet kan ha bidragit 
till det starkt förbättrade resultatet.  

Antal medarbetare per chef
Den genomsnittlige chefen inom Hylte kommun har 
21 me darbetare vilket är en minskning i förhållande 
till år 2010 med 1 medarbetare. I enlighet med ser-
viceåtagandena under fokusområdet Personal ska 20 
medarbetare per chef vara ett riktmärke. Det fanns vid 
årsskiftet 20 chefer inom kommunen som har fler än 
20 medarbetare att leda och utveckla. Variationen är 
stor, med som minst 3 och som flest 50 medarbetare. 
Inom skolan har en väsentlig förbättring skett där man 
gått från 33 till 25 medarbetare per rektor efter nytill-
satt rektorstjänst på Örnaskolan.

2011 2010

Kommunledningskontoret 8 9

Samhällsbyggnadskontoret 18 14

Arbets- och näringslivskontoret 14 11

Barn- och ungdomskontoret 25 33

Omsorgskontoret 25 25

Medelvärde totalt 21 22

Antal medarbetare per chef, medelvärde
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Attraktiv arbetsgivare
Kommunen har påbörjat ett målmedvetet arbete att 
stärka sin arbetsgivarprofil. Bland annat har kommu-
nen infört nya former av personalförmåner via brut-
tolöneavdrag (personalbil, privat sjukvård) och sat-
sat stort på psykosociala insatser för att öka trivseln 
och motverka konflikter. Kommunen har även ingått 
i samarbetet med Hallands Trainee för att attrahera 
unga akademiker och för att underlätta personalför-
sörjningen. 

Friskträningskort subventioneras till månadsanställ-
da. Priset på ett årskort i Örnahallen uppgick år 2011 
till 2 400 kronor och den enskilde betalar 300 kronor. 
Förmåner som ingår i träningskortet är fri tillgång till 
träningslokal, simbassäng, deltagande i friskvårdspass 
samt tillträde till en föreläsningsserie i friskvårdens 
tema. 

Arbetsmiljö
Fortsatta offensiva satsningar inom framförallt kort-
tidsfrånvaron samt olika projekt som till exempel er-
bjudande om rökavvänjning har präglat 2011. Projekt 
Hälsa startade hösten 2011 och är ett projekt som 
riktar sig till medarbetare i kommunen som har sex 
tillfällen av korttidsfrånvaro eller mer per år. Projektet 
är en del av kommunens arbete med att minska och fö-
rebygga sjukfrånvaro. Projekt Hälsa syftar till att öka 
både den faktiska och den upplevda hälsan hos delta-
garna samt på sikt bidra till att Hylte kommun blir en 
hälsosammare arbetsplats för alla anställda. 

Arbetet med det nya samverkansavtalet har lyft upp 
frågan om individens påverkan på sin egen arbetsmil-
jö. En genomgående trend är dock att behovet av psy-
kosociala åtgärder har ökat kraftigt under de senaste 
åren men att de fysiska skadorna minskat.
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Ekonomi
Årets resultat för kommunen uppgick till +2,5 mkr, vilket var i princip enligt justerad budget 
för 2011 och 9,0 mkr bättre än den prognos som lämnades efter september månad. I förhål-
lande till skatteintäkter och generella bidrag hamnar resultatet på 0,5 procent vilket inte når 
upp till den uppsatta nivå som fullmäktige antagit på 2,0 procent. Nämnderna avviker totalt 
mot lagd driftsbudget med motsvarande -4,5 mkr, avvikelsen skiljer sig stort mellan olika 
nämnder. Årets nettoinvesteringar i kommunen uppgår till 46,4 mkr, vilket kunde självfinan-
sieras till 57,6 procent. 
Soliditeten i kommunen uppgår till 30,3 procent vilket är en försämring jämfört med föregå-
ende år men ändå något över den nivå som fullmäktige satt upp. Totalt sett uppfyller kommu-

nen ett av fyra finansiella mål och ett delvis. 
Analysen och bedömningen i detta avsnitt omfat-
tar den kommunala förvaltningen samt relationerna 
med kommunkoncernen och ger sammantaget röd 
indikator för fokusområdet ekonomi, det vill säga att    
    fokusområdet ej redovisar uppnådd nivå.

Indikator Kommentar

●
Årets resultat skall vara 
positivt

●
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag ska vara minst 2 %

Årets resultat/skatteintäkter och statsbidrag 
2011: 0,5 %

●
Nämnderna håller anvisad 
budget

● Nämndernas driftbudgetavvikelse skall vara 0 Nämnderna driftsbudgetavvikelse : -4,4 mkr

● Solidititeten skall förbättras ● Soliditeten ska uppgå till minst 30 % Soliditeten 2011: 30,3 %

●
Full självfinansiering av 
investeringar

●
Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna 
medel, undantag för skattefinansierad verksamhet

Självfinansieringsgraden 2011: 57,6 %

Finansiella mål

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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len härrörs till abonnemangskostnader för kommu-
nikationssystemet Rakel som infördes 2009. En an-
nan bidragande orsak till den negativa avvikelsen är 
den brand som under årets första halvår inträffade 
på Stora Enso.

Samhällsbyggnadsnämndens stora negativa avvi-
kelse motsvarande 3,5 mkr, har till följd av att nämn-
den har erhållit lägre intäkter för vatten och avlopp, 
främst en större anläggningsavgift som inte kommer 
kunna debiteras förrän 2012. Vidare uppvisar fast-
ighetsförvaltningen en negativ avvikelse som främst 
kan hänföras till ökade energi och värmekostnader. 
Även de interna verksamheterna som utförarenheten 
och kostverksamheten uppvisar negativa avvikelser i 
jämförelse med budgeten.

Arbets- och näringslivsnämnden uppvisar en posi-
tiv avvikelse mot budget med motsvarande 0,9 mkr, 
ekonomiskt bistånd uppvisar för året en positiv avvi-
kelse som kan förklaras genom att konjunkturen har 
stärkts samt att det under året funnits extra pengar 
avsatta för att motverka ungdomsarbetslösheten. 
Även Lärcentrum uppvisar en positiv avvikelse på 
grund av ökade intäkter.

Barn- och ungdomsnämnden som såväl budget-
mässigt som personalmässigt är kommunens största 
nämnd, redovisar en negativ avvikelse mot budget 
motsvarande 3,7 mkr. De största negativa avvikel-
serna återfinns inom grundskolan, gymnasieskolan 
och familjecentralen. Avvikelsen inom grundskolan 
kan förklaras genom den ökade hyran för Örnasko-
lan samt ökade kostnader för personal. Inom gymna-
sieskolan är det de interkommunala avgifterna som 
blivit dyrare än budgeterat. När det gäller familjecen-
tralens avvikelse kan det kopplas mot flera korta pla-
ceringar av barn och unga samt kvalificerade utred-
ningar som varit nödvändiga för att förhindra andra 
långtgående åtaganden.

Omsorgsnämndens positiva budgetavvikelse mot-
svarande 1,5 mkr kan förklaras genom retroaktiva 
intäkter från försäkringskassan som härrör sig till 
2010 samt ökade intäkter för tjänsteköp av Region 
Halland som avser hälso- och sjukvårdsinsatser.

Nettokostnader

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushåll-
ning är att det råder balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Den långsiktiga ekonomiska målsätt-
ningen är att kommunens resultat skall utgöra 2 pro-
cent av summa skatteintäkter och statsbidrag. Infrias 
detta mål ger det goda förutsättningar för egenfinan-
siering av investeringar samt reservation av medel för 
framtida pensionskostnader. Årets resultat innebär 
0,5 procent för 2011.

Detta kan åskådliggöras genom att nettokostnader-
na ställs i relation till skatteintäkter och statsbidrag. 
Måttet får således inte vara högre än 98 procent om 
den ekonomiska målsättningen skall vara uppfylld. 

Den finansiella analysens främsta uppgift är 
att visa vilka förhållanden som utgör styr-
kor respektive svagheter för Hylte kommun. 
Syftet är att ge olika typer av bedömare möj-
lighet att avgöra huruvida kommunen ur ett 
finansiellt perspektiv har en god ekonomisk 
hushållning.

Årets resultat

Hylte kommun redovisar 2011 ett resultat på 2,5 
mkr, jämfört med föregående år är det en försämring 
med 9,3 mkr.  
 
Årets resultat budgeterades vid årets början till 5,6 
mkr. Under året har 3,0 mkr tilläggsbudgeterats eller 
resultatbalanserats. Det justerade budgeterade resul-
tatet för 2011 uppgick till 2,6 mkr vilket ger en mar-
ginell avvikelse mellan budgeten och årets resultat.

Nämndernas budgetavvikelser

En förutsättning för en ekonomi i balans är god bud-
getföljsamhet i verksamheterna. En stor medvetenhet 
har funnits i hela kommunens organisation efter de 
framtidsprognoser som förutspåddes. 

Nämndernas avvikelser pekade redan efter mars må-
nad på en avvikelse jämfört med budget på – 5,2 mkr 
och i samband med prognosen i september på -6,8 
mkr, men efter september anades en svag förbättring 
till att i bokslutet hamna på -4,5 mkr. Skillnaden mel-
lan nämndernas septemberprognos och nämndernas 
bokslut uppgick till 2,3 mkr.

Kommunstyrelsen uppvisar i år en avvikelse på 0,5 
mkr. Den huvudsakliga orsaken till den positiva av-
vikelsen är att flera vakanta tjänster ej tillsatts.

Räddningsnämnden uppvisar en negativ avvikelse 
jämfört med budget på -0,2 mkr som till största de-

Finansiell analys

Prognos 
sept

Bokslut 
Avvikelse 

%

Kommunstyrelsen -566 513 1,3

Räddningsnämnd -720 -170 -1,8

Samhällsbyggnadsnämnd -1 200 -3 513 -21,6

Tillsynsnämnd 0 0 0,0

Arbets- och näringslivsnämnd -101 884 2,1

Revision 0 2 0,0

Överförmyndare 0 -86 -37,-

Barn- och ungdomsnämnd -4 177 -3 661 -1,6

Omsorgsnämnd 0 1 520 1,1

Summa nämnder -6 764 -4 510 -1,0

Budgetavvikelse nämnder
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Till skillnad från liknande kommuner har Hyltes net-
tokostnadsandel ökat sedan 2008 medan det i de an-
dra kommunerna har minskat. 

Intäkter och kostnader

Skatteintäkter och statsbidrag har sammantaget ökat 
med 0,2 procent, vilket kan ställas i relation till för-
ändringen av verksamhetens nettokostnad som har 
ökat med 1,2 procent. För att på lång sikt bibehålla 
en god finansiell hushållning är det viktigt att netto-
kostnadsökningen inte är större än ökningen av skat-
teintäkter och statsbidrag. Under året uppgick totalt 
skatteintäkter och statsbidrag till 467,2 mkr, en ök-
ning jämfört med föregående år med 1,3 mkr, en viss 
förklaring till en så liten ökning mellan åren är att 
det tillfälliga konjunkturstödet kommunen fick 2010 
motsvarande 10,0 mkr inte erhölls 2011. Intäkterna 
från kommunens egna skatteunderlag har ökat med 
0,3 mkr till 354,8 mkr. En annan väsentlig inkomst-
källa är de generella statsbidragen som uppgår till 
112,5 mkr. Kommunen fick statsbidrag för inkomst-
utjämningen, 91,9 mkr, kostnadsutjämning mellan 
kommuner, 9,2 mkr, fastighetsavgiften, 17,3 mkr, 
mellankommunal utjämning av LSS, -16,4 mkr och 
regleringsbidrag, 10,4 mkr.

Verksamhetens intäkter, som till största delen består 
av bidrag och avgifter för bland annat barn- och äld-
reomsorg samt vatten och avlopp, har ökat med 8,3 
procent. Intäktsökningen förklaras av att det under 
2011 har inkommit ökade bidrag för flyktingverk-
samheten i och med att en verksamhet för ensamkom-
mande flyktingbarn har startats upp - Lotsen.

Verksamhetens kostnader, inklusive pensioner och 
avskrivningar, har i jämförelse med föregående år 
ökat med 2,9 procent. Personalkostnader utgör den 
övervägande delen av kostnadsmassan.

Kommunens pensionskostnader uppgick 2011 till 
26,6 mkr och var därmed 3,5 mkr högre än föregå-
ende år. Den största enskilda posten 2011 var den av-
giftsbestämda ålderspensionen som årligen betalas ut 
för placering av den enskilde arbetstagaren, 11,6 mkr, 
pensionsutbetalningar 9,4 mkr och löneskatt 5,5 mkr.

Finansnettot 2011 är -6,1 mkr vilket är en försäm-
ring med 5,0 mkr jämfört med föregående år. För-
sämringen förklaras främst med den ökade ränteni-
vån på kommunens långfristiga lån som vid årsskiftet 
låg omkring 1,5 % högre än föregående år. Stiftelsen 
Hyltebostäder har under året inte gjort någon nyupp-
låning däremot har även räntenivån gått upp för de-
ras lån. 

Investeringar och självfinansieringsgrad

Under 2011 har kommunen nettoinvesterat för 46,4 
mkr jämfört med 37,7 mkr föregående år. Investe-
ringsutgifterna blev under året 46,6 mkr av budge-
terade 111,3 mkr, varvid genomförandegraden blev 
41,9 procent. De största investeringarna har gjorts i 
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Tillgångar och skulder

Kommunens totala tillgångar utgörs till 89,1 procent 
av anläggningstillgångar. De materiella anläggningstill-
gångarna utgörs av mark, fastigheter, maskiner, fordon 
och inventarier medan de finansiella till största delen 
utgörs av utlämnande lån till skildklubben Coolski 
motsvarande 0,9 mkr samt grundfondskapitalet till 
Stiftelsen Hyltebostäder. 

Den del av tillgångarna som finansierats med främ-
mande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. 
Hylte kommun har historiskt haft en skuldsättningsg-
rand runt 68 procent. 2011 uppgick skuldsättningsgra-
den till 69,7 procent. Den långsiktiga skuldsättnings-
graden har ökat medan den kortsiktiga skuldsättnings-
graden har minskat sedan föregående år. 

De kortfristiga skulderna uppgick till 98,6 mkr och har 
minskat med 26,3 mkr sedan föregående år. Persona-
lens innestående semesterdagar har minskat i kronor 
med 0,9 mkr, främst till följd av ökat antal uttagna se-
mesterdagar. Skulden för upplupna löner och innestå-
ende semester uppgår vid årsskiftet 2011 till 17,4 mkr. 

Kommunens långfristiga skulder uppgick vid årsskiftet 
till 211,5 mkr, vilket är 55,8 mkr högre jämfört med 
föregående år. Under året har nyupplåning av två lån 
hos Kommuninvest skett motsvarande 53 mkr vilket 
motsvarar den nivå fullmäktige beslutat om. Under 
året har ytterligare ett befintligt lån omsatts och gått 
över till Kommuninvest.

Avsättningarna i kommunen består av intjänad pen-
sionsrätt, särskild avtalspension och visstidspension 
för förtroendevalda motsvarande 6,1 mkr, utöver 
detta finns avsättningar gjorda för återställande av av-
fallstipp, 1,6 mkr, samt omstrukturering, 2,2 mkr.

kommunens högstadieskola, 20,3 mkr, övriga fastig-
heter och anläggningar, 9,2 mkr och vatten och av-
lopp, 6,6 mkr. Årets investeringar utgör 7,6 procent 
av kommunens bruttokostnad. För en genomsnittlig 
kommun i Sverige utgörs mellan 5-6 procent av brut-
tokostnaden av investeringskostnader, vilket innebär 
att Hylte kommuns investeringskostnad kan betrak-
tas som något hög. Stiftelsen har gjort investeringar 
under 2011 i sin fjärrvärmeanläggning motsvarande 
2,2 mkr.

Investeringsutrymmet för 2011 uppgick till 26,7 mkr 
för kommunen vilket innebär att årets investeringar 
finansierats till 57,6 procent med egna medel, över-
skjutande investeringar har finansierats genom att 
utnyttja kommunens checkräkningskredit samt ny-
upplåning. Självfinansieringsgraden har försämrats 
de två sista åren från att 2008 och 2009 har helt fi-
nansierats genom egna medel.
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kommunens likviditetsrisk på kort sikt inte är obe-
tydlig, vilket kräver en aktiv likviditetsplanering. Or-
saken till förbättringen jämfört med föregående år är 
att de kortfristiga skulderna har minskat medan de 
kortfristiga tillgångarna har ökat. För att säkerställa 
betalningsberedskapen har kommunen en checkräk-
ningskredit motsvarande 50,0 mkr med förmånliga 
villkor.

Ett annat mått på likviditeten är rörelsekapitalet som 
utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. Detta mått har förbättrats med 
30,4 mkr jämfört med 2010 och var vid bokslutet ne-
gativt, - 48,5 mkr. Semesterlöneskulden har inte ex-
kluderats i likviditetsmåtten även om denna inte kom-
mer att omsättas under det närmaste året, skulle den 
exkluderas hamnar rörelsekapitalet i stället på -31,1 
mkr. 

Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser

De totala borgensåtagandena var 114,5 mkr vid ut-
gången av 2011, en högre nivå än jämfört med 2010, 
detta på grund av att kommunen gått in med kommu-
nal borgen för ett lån taget av Tågdagarna i Lande-
ryds ideella förening motsvarande 0,9 mkr. Av kom-
munens totala borgensåtagande är 112,6 mkr eller 
97,5 procent beviljade till kommunens bostadsstiftel-
se. Någon större risk avseende dessa borgensåtagan-
den föreligger inte i dagsläget. Sammantaget måste 
riskexponeringen bedömas som låg.

Hylte kommun har under 2010 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 267 
kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomiska förening har ingått lika-
lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa 
kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska 
fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt 
infriande av borgensansvaret.

Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld en-
ligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att 
större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utan-
för balansräkningen. Denna del av pensionsskulden 
är dock viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom 
skulden ska finansieras de kommande cirka fyrtio 

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del 
av kommunens tillgångar som finansierats av egna 
medel. Förändringen i detta finansiella mått är bero-
ende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuld-
förändringar samt det ekonomiska resultatet. Av 
detta följer att ju högre soliditeten är desto mindre 
är kommunens låneskuldsandel och därmed kostna-
den för räntor. Kommunens soliditet uppgår år 2011 
till 30,3 procent och har därmed försämrats med 1,6 
procentenheter jämfört med föregående år. De fina-
siella mål för 2011 var att soliditeten skulle överstiga 
30 procent. Även soliditeten för koncernen minskar 
i jämförelse med föregående år. Jämförs kommunens 
soliditetsmått med liknande kommuner historiskt så 
kan det konstateras att kommunens soliditet ligger 
lägre samtliga jämförda år. 

För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste 
dock hänsyn tas till de pensionsåtaganden som redo-
visas utanför balansräkningen som en ansvarsförbin-
delse, som 2011 värderades upp kraftigt på grund av 
ändrad diskonteringsränta och effekt av bromsen. 
Skulle detta åtagande, vid årsskiftet uppgående till 
237,1 mkr, läggas in som en avsättning i balansräk-
ningen sjunker kommunens soliditet från 30,3 pro-
cent till -21,4 procent vilket är 3,4 procentenheter 
lägre än 2010.

Likviditet

Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kun-
na betala de löpande utgifterna. Kommunens kassa-
likviditet, likvida medel och kortfristiga fordringar i 
förhållande till kortfristiga skulder, har ökat jämfört 
med föregående år med 14 procentenheter till 50,8 
procent. Då ett minimivärde för detta riskmått bru-
kar anses vara 100 procent måste det konstateras att 
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  Pensionsförpliktelser

2011 2010

Pensioner som skuld 14,2 13,9

Avsättningar för pensioner 6,1 6,0

Pensioner som ansvarsförbindelse 237,1 213,9

Summa pensionsförpliktelser 257,4 233,8

Pensionsmedel 0,0 0,0

Återlånade medel 257,4 234,0
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Kommunen förfogar inte över några finansiella med-
el som är öronmärkta till pensioner, vilket innebär 
att pensionsförpliktelser i sin helhet har återlånats i 
verksamheten. Eftersom kommunallagen anger att 
den så kallade blandmodellen skall tillämpas skjuts 
fullfinansieringen av pensionssystemet på framtiden 
och de ekonomiska belastningarna av pensioner un-
der kommande år kommer successivt att öka och 
kulminera runt 2018. Kommuner kan avstå från att 
sätta av medel för framtida pensioner i förvissningen 
om att åtagandena är tryggade med den kommunala 
beskattningsrätten. Detta fungerar så länge omfatt-
ningen på kommunens verksamhet växer.

Under 2011 avlämnade utjämningskommittén sitt 
förslag till revidering av den kommunalekonomis-
ka utjämningen. Förändringen föreslås införas från 
2013 och det är angeläget att systemet ständigt an-
passas till samhällsutvecklingen och ger kommuner-
na likvärdiga förutsättningar att bedriva kommunal 
service. 

Från och med årsskiftet övergår förvaltningen av 
kommunens samtliga fastigheter till Stiftelsen Hylte-
bostäder. Detta leder till en samordnad fastighetsför-
valtning för kommunen och Stiftelsen Hyltebostäders 
fastigheter.

En skatteväxling beslutades under 2011 om 20 öre 
mellan samtliga kommuner i länet och Region Hal-
land, detta på grund av övergången av Hallandstra-
fiken. Från och med 2012 åligger ansvaret för Hal-
landstrafiken enbart Region Halland och inte som 
tidigare både kommunerna och Region Halland.

åren. Stora pensionsavgångar väntar framöver med 
kraftiga utbetalningar som följd. Kommunens totala 
pensionsförpliktelser uppgick till 257,4 mkr, varav 
237,1 mkr eller 93,1 procent redovisas utanför ba-
lansräkningen.

Kommunen och balanskravet

Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räken-
skapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. 
Ett krav på en ekonomi i balans föreligger därmed. 
Endast balans mellan intäkter och kostnader är dock 
inte tillräckligt för att nå en god ekonomi sett över 
en lägre period. För att säkra det egna kapitalet och 
bygga upp medel för reinvesteringar krävs att kom-
munen redovisar positiva resultat. Kommunens redo-
visade resultat enligt resultaträkningen är positiv om 
2,5 mkr. Enligt praxis och rekommendationer bör inte 
realisationsvinster medräknas då avstämning mot ba-
lanskravet görs. Efter justering för realisationsvinster 
uppgår kommunens resultat enligt balanskravet 2011 
till 2,4 mkr och uppfyller därmed kommunallagens 
balanskrav och har inget underskott att täcka från 
föregående år.

Ekonomi på sikt

Pensionsskulden är i högsta grad en realitet, och 
måste, som andra skulder, förr eller senare betalas. 

Balanskravet, mkr

Årets resultat 2,5

Avgår vinster vid avyttring -0,1

Resultat enligt balanskrav 2,4



Läs om kommunens verksamheter under 2011. 
Vad har hänt under året? Hur ser ekonomin ut? 
Vad fokuserar man på framöver?

Våra verksamheter
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Indikator Kommentar Trend

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

●
Antalet besökare och antalet utlånade böcker 
per invånare ska bibehållas.

Antalet utlån 2011 var 68 958 
en minskning med 3 522 lån. 
Antalet besökare var 49 722 en 
minskning med 3 844 jämfört 
med 2010.

→

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

●
Antalet omlån i självservicen i 
bibliotekskatalogen ska bibehållas

Antalet omlån och reservationer 
i självserviceen har ökat.

↗

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

● Antalet fjärrlån ska mätas årligen. Antal fjärrlån 2011 var 592 ↘

●

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 studiedator med speciella 
datorprogram som talsyntesen LexiLäser och 
rättstavningsprogrammet Stava Rex för att 
underlätta för dig med läs- och skrivsvårigheter.

●
Mätningar av antal nyförvärv och utlån. 
Genomföra kvalitativ intervjuundersökning.

Antal nyförvärv är 328; 
Utlån av talböcker 11 969; 
Utlån av spelare 53 gånger. 
Intervjuundersökning senast 
genomförd för tre år sedan med 
resultat som pekade på mycket 
hög kundnöjdhet.

↗

●
Du har tillgång till dator med 
Internetuppkoppling. 

●
Mätningar av antalet bokningar och bokade 
timmar

Bokade timmar 2 298 vid 2 232 
tillfällen

↘ 

●
Du har möjlighet att besöka bibliotekets olika 
utställningar.

● Antal utställningar ska vara ca 10 per år.
Under 2011 har det varit totalt 
36 utställningar

→ 

● Du kan släktforska i biblioteket. ●
Antalet inloggningar på 
släktforskardatabaserna ska mätas.

Genlinedatabasen: 32 timmar 
under 2011. SVAR-databasens 
statistik för 2011 är ej klar, 2010 
48 tillfällen totalt 153 sökningar.

↗

●
Du kan delta i vår populära 
barnkulturverksamhet

●
Antalet barnarrangemang ska vara ca 8 
stycken under året.

Under 2011 var det 13 
barnarrangemang

↘

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

●
Kulturbidraget som delas ut under 2011 ska 
uppgå till 130 tkr.

21 föreningar har fått bidrag ↗

●

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

●
Antalet besökare på våra bemannade 
turistinformationspunkter ska mätas.

Ingen mätning gjord. Numera 
sker ett samarbete med Turist 
Inspiration.

−

Bibliotek

- Kvalitetsuppföljning 2011
För att hela tiden utvecklas följs kommunstyrelsens serviceåta-
ganden upp varje år. Styrelsen når till exempel mål om möjlig-
het att fjärrlåna böcker via biblioteket. Man uppfyller också 
målet om samlad kommunal annonsering i Hallandsposten.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommu-
nens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Måluppfyllelse
Antalet besökare och antalet lån av olika medier hos 
kommunens bibliotek har totalt minskat under 2011 
jämfört med 2010. Det är biblioteken i Hyltebruk och 
Unnaryd som står för minskningen medan Torup ökat 
sina besökstal under året. Hyltebiblioteken har en stor 
efterfrågan av talböcker och håller en hög servicegrad. 
I Talboks- och punktskriftsbiblioteks statistik visas det 
att Hylte i förhållande till sin folkmängd har ett stort 
bestånd och förser sina talbokslåntagare med väldigt 
många nya titlar i jämförelse med de andra kom-
munbiblioteken i Halland. Kulturbidrag som delas ut 
till olika kulturföreningar har 2011 utökats från 80 
tkr till 130 tkr per år och har delats ut till 21 kultur-
föreningar. Under året har 36 utställningar och 13 bar-
narrangemang ägt rum på de tre biblioteken.

De sex åtaganden som rör information följer i stort 
sett sina uppsatta mål. De åtagande som är kopplade 
till antalet besökare på hemsidan ökar stadigt och kon-
toret har uppnått det resultat som eftersträvats. Det 
upplevs som att åtaganden är uppfyllda och ganska 
statiska. att utveckla arbetet med informationsfrågor 
både digitalt och via mallar och layouter är en pågå-
ende process som hyandlar mycket om interna rutiner 
och åtaganden kontoren emellan.

Indikator Kommentar Trend

● Du hittar aktuell information på vår hemsida. ●
Genomgång av hemsidan minst 2 gånger per 
år, Uppföljning av synpunkter, antal besök på 
förstasidan 300 000 per år

Det sker kontinuerliga 
genomgångar av hemsidan. 
Under 2010 var antal unika 
besökare på startsidan 250 000. 

→

●
Du har möjlighet att lämna dina synpunkter om 
vår service via hemsidan.

● Uppföljning av inkomna synpunkter Formulär finns →

●
Du kan ställa frågor direkt till dina politiker via 
vår hemsida.

●
Antalet träffar på öppet forum ska årligen 
uppgå till 80 000.

Under 2010 var antal unika 
besökare ca 80 000

→

●

Du kan läsa en snabbsammanfattning från 
kommunfullmäktige på hemsidan samma kväll. 
Fullständigt protokoll från kommunfullmäktige 
samt kommunstyrelsen och övriga nämnder kan 
läsas på hemsidan två dagar efter justering som 
sker inom 14 dagar efter att mötet har ägt rum.

●
Antalet träffar på kommunala protokoll ska 
årligen uppgå till 5 000.

Protokollen publiceras på 
hemsidan. Under 2010 var antal 
unika träffar ca 4 000

↘

●
Du kan lätt känna igen kommunal information 
genom enhetligt utseende.

●
Stickprovskontroller av mallanvändning sker 
4 gånger per år, avvikelsen  ska vara 0 %

●
Du kan hitta samlad kommunal infor mation /
annonsering i Hallands posten onsda gar och 
lördagar.

●
Varje månad kontrolleras att annonsering 
enbart skett på rätt dagar, avvikelsen  ska vara 
0 %

Rutinen fungerar bra. 
Undantag för kungörelse till 
kommunfullmäktige på grund av 
kommunallagen.

→

Information

Ledning och styrning med fokus på IT

Avvikelse 2011: 513 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom följande 
verksamhetsområden: 

•	 Nämnds-	och	styrelseverksamhet

•	 Ekonomi-	och	IT	enhet

•	 Informations-	och	kanslienhet

•	 Personalenhet

•	 Bibliotek

Ansvarig ordförande: Lennart Ohlsson
 
Ansvarig kontorschef: Per Borg 

Kommunstyrelsen i korthet

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse i för-
hållande till budget om 513 tkr vilket beror på höj-
ningar av arvoden inom nämnds- och styrelseverk-
samheten som ej fanns med i budget för 2011, en 
utbetalning på 846 tkr i reglering av bidrag gällande 
2010 till Hallandstrafiken därtill att dessa höjt sina 
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Året i siffror
Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse 2010 2009

Nämnd- och styrelseverksamhet 2 377 2 671 -294 2 292 2 188
Stöd tillpolitiska partier 538 571 -33 539 539
Övrig verksamhet 3 924 3 765 159 3 829 3 115
Facklig tid 1 230 1 175 55 1 313 1 333
Näringslivsfrämjande åtgärder 135 68 67 177 231
Konsument- o energirådgivning 0 0 0 2 0
Turistverksamhet 300 300 0 301 367
Allmän kulturverksamhet 322 302 20 237 177
Bibliotek 4 086 4 196 -110 4 364 4 386
Grundskola 165 185 -20 0 0
Färdtjänst 0 0 0 0 -17
Bostadsverksamhet 0 0 0 0 127
Buss-, bil- och spårbunden trafik 4 120 5 646 -1 526 4 480 4 534
Kommunledningskontoret 21 474 19 279 2 195 18 416 19 780
Total 38 671 38 158 513 35 950 36 760

•	 I slutet av mars lanserades nya webbplatsen 
hylte.se.

•	 Påbörjat arbete för plattformsbyte till Micro-
soft.

•	 Biblioteket erhöll Svensk biblioteksförenings 
marknadsföringspris för projektet ”Synliggör 
biblioteket”. Projektet är ett samarbete med 
Region Halland, Laholms bibliotek, Vallås bib-
liotek i Halmstad och Onsala bibliotek i Kungs-
backa.

•	 Införandet av elektroniska fakturor fortskrider 
och mätningar visar att 26,5 % av det totala an-
talet fakturor kommer in elektroniskt i systemet.

•	 Projekt hälsa startade hösten 2011 och är en del 
av kommunens arbete med att minska och före-
bygga sjukfrånvaro.

Viktiga händelser under året
avgifter inför 2011 och att tjänster inte varit ersatta 
fullt ut vid partiell frånvaro samt vakant tjänst inom 
fördelad gemensam verksamhet. 

Framtiden
Den viktigaste händelsen i närtid är också den som på-
verkar framtida utveckling av kommunens IT-miljö på 
ett helt avgörande sätt, nämligen bytet (migreringen) 
från Novell till Microsoft, samt uppgradering till se-
naste versionerna av Windows och Office (Windows 7 
och Office 2010). Start av migrering sker under kvar-
tal 1 2012. 

Det kommande året planeras det för utbyggnaden av e-
tjänster på hylte.se samt att fokusera på att marknads-
föra Hylte kommun som en attraktiv arbetsgivare. På 
biblioteket går utvecklingen av nya tekniker väldigt 
fort framåt och förberedelser för e-böcker och ett nytt 
bibliotekssystem påbörjas. Personalenheten kommer 
under 2012 att arbeta med att säkerställa kvalitetsar-
betet och arbeta med Hylte kommuns arbetsgivarpro-
fil. Det under 2012 tillkommande samverkans avtalet 
är ett prioriterat verksamhetsområde
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Räddningsnämnden

Räddningsnämnden ansvarar för att kommun-   
invånarna och företag får det skydd och den 
säkerhet som är skälig vid brand och andra 
nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i 
Hyltebruk och Unnaryd.
Ekonomisk analys 
Räddningsnämnden visar en negativ avvikelse i för-
hållande till budget om 170 tkr. Anledning till avvi-
kelsen kommer av abonnemangsavgift (-130 tkr) för 
kommunikationssystemet Rakel som infördes under 
år 2009. Abonnemangskostnaden för Rakel är betyd-
ligt större än tidigare radiosystem som fortfarande är 
i drift under en övergångsperiod. Under första halv-
året inträffade en stor brand på Stora Enso där den 
totala kostnaden uppgick till 453 tkr. Under andra 
halvåret utfördes ett stort antal brandutbildningar. 
Tack vare detta och återhållsamhet vid alla inköp 
kunde underskottet minskas, dock måste viss utrust-
ning införskaffas under 2012 som ej klassades som 
nödvändiga under 2011. I åtgärdsplanen framlyfts 
uppsägning av vaktmästartjänst och minskning av 
deltidsstyrkan i Unnaryd. 

Avvikelse 2011: -170 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom följande 
verksamhetsområden:

•	Räddningstjänst

•	 Tillsynsverksamhet

•	 Brandskyddsutbildning

•	Rådgivning

•	Krisberedskap

Ansvarig ordförande: Lennart Ohlsson

Ansvarig kontorschef: Magnus Åman

•	 Stora Ensos returpappersmagasin drabbades 
av en brand som varade i mer än 2 dygn.

•	 Handlingsprogram för arbete med skydd mot 
olyckor och extra ordinära händelser 2011-
2014 färdigställdes och antogs.

•	 Arbete med StyrEl – Styrning av el till priorite-
rade användare vid elb ristsituationer.

•	 Två krisledningsövningar har genomförts med 
kommunens kris ledningsorganisation.

Året i siffror
Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse 2010 2009

Räddningstjänst 9 481 9 651 -170 9 685 9 419
Krishantering 5 5 0 -3 -77
Total 9 486 9 656 -170 9 682 9 342

Framtiden 
Ett nytt Handlingsprogram med åtgärdsförslag för 
att minska sår barheten i Hylte kommun antogs i juni 
månad för mandatperioden 2011-2014.  Räddnings-
tjänsten ska arbeta med att uppfylla sina mål i Hand-
lingsprogrammet samt vidareutveckla sam verkan 
med grannkommunerna.

Nämnden i korthet

Viktiga händelser under året
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Indikator Kommentar Trend

●

Du skall få besked om bygglov (som ligger 
på planlagt område) inom fyra veckor om 
ansökningshandlingarna är kompletta och 
förslaget inte strider mot planen.

●

Handläggningstiden mäts i 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ärendehanteringssystem och redovisas i 
samband med delårsbokslut och bokslut

En ny Plan- och bygglag med nya 
rutiner för bygglovsärenden har 
trätt ikraft

−

●
Du skall få beslut om anmälan av värmepumpar 
och ansökan om avloppet inom sex veckor om 
handlingarna är kompletta.

●

Handläggningstiden mäts i 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ärendehanteringssystem och redovisas i 
samband med delårsbokslut och bokslut

Avvikelsen har varit 0 % →

Bygglov och tillstånd

Vatten och avlopp

Renhållning

Gator och vägar
Indikator Kommentar Trend

●
Vi åtgärdar skador på vägar i tätorten senast en 
månad efter anmälan. 

● Mäts genom klagomålshanteringen. Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●

Det är kommunen som meddelar när snöröjning 
och halkbekämpning ska påbörjas. Därefter utför 
entreprenören arbetet så snart som möjligt, utan 
avbrott. Arbetet ska normalt vara av klarat inom 
max 14 timmar från beställningen.

●
Avslutad snöröjning rapporteras och 
dokumenteras.

Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Upptagning av sand, gatusopning är utförd 
senast 31/5.

● Mäts genom klagomålshanteringen. Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

Indikator Kommentar Trend

●
Du kommer att få en väl fungerande återvinning 
på vår nya avfallsanläggning med generösare 
öppettider

● Avstämning av utförande.
Arbete pågår med att färdigställa 
en ny återvinningscentral

→

●
Du får ditt hushållsavfall hämtat var 14:e dag 
eller vid utebliven hämtning inom ett dygn efter 
anmälan.

● Gemensamt program för klagomålshantering.
Störningar på grund av snörik 
vinter

→

Indikator Kommentar Trend

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

●

Mäts genom klagomålshanteringen och 
incidentrapportering. Andel tjänliga 
vattenprov mäts och stäms av enligt 
kontrollprogram

Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

●
Mäts genom klagomålshanteringen och 
incidentrapportering

Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

● Dokumenteras i egenkontroll Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

● Dokumenteras i egenkontroll Åtagandet bedöms vara uppfyllt ↗

- Kvalitetsuppföljning 2011
För att hela tiden utvecklas följs nämndens serviceåtaganden upp 
varje år. Samhällsbyggnadsnämnden når till exempel mål om att 
hålla vägarna körbara. Nämnden uppfyller också alla mål för vat-
ten och avlopp.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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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. 

Måluppfyllelse
Under 2011 har projektering av en ny återvinnings-
central påbörjats. Svåra omständigheter på grund av 
snörik vinter ledde till en hel del störningar vid töm-
ning av hushållsavfallet.

Vidare hanterades samtliga anmälningar av värme-
pumpar och ansökningar om avlopp med en kortare 
handläggningstid än sex veckor. Beträffande service-
områdena Gator och vägar, Vatten och avlopp, Vatten-
säkerhet, Trafikolyckor, Vattenförsörjning/Avloppsre-
ning, Säker het i kommunens datanätverk samt Övrigt 
anses nämnden uppfylla de mål som fullmäktige och 
nämnden satt upp.

Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvi-
kelse mot budget för 2011 på -2 449 tkr innan avsätt-

Avvikelse 2011: -2 449 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom  
följande verksamhetsområden:

•	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

•	 Fastigheter och idrottsanläggningar

•	Kostförsörjning

•	 Lokalvård

Ansvarig ordförande: Åke Morin

Ansvarig kontorschef: Lars Johansson

Ett attraktivt samhälle för alla

Nämnden i korthet

ning deponi och -3 516 tkr efter avsättning deponi. 
Verksamheten har under slutet på året belastats med 
kostnader för avveckling av personal i samband med 
samordning av fastighetsförvaltningen med Hyltebo-
städer, sammanlagt omkring 850 tkr. Vattenförsörj-
ning och avlopp visar ett negativt resultat om 1 224 
tkr, avvikelsen beror till största delen på lägre intäkter 
än budgeterat, främst en anläggningsavgift på 524 tkr. 
Även kostförsörjning och lokalvård visar en negativ 
avvikelse mot budget på 1 251 tkr.

Den negativa avvikelsen mot budget på -752 tkr för 
fysisk och teknisk planering beror främst på att plan-
arbetet blivit försenat eftersom planarkitekten inte är 
tillsatt fullt ut och det har därmed fakturerats lägre 
planavgifter än vad som var budgeterat.

Framtiden

Plan bygg och miljö
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende 
strandskydd kommer att föreläggas kommunfull-
mäktige för beslut. Nämnden kommer att ta ställ-
ning till prioritering av aktuella planer. Ett nytt 
ärendehanterings system för plan och bygg kommer 
att införas och tas i bruk under 2012. Arbetet med 
prövning av utbyggnaden av vindkraften inom kom-
munen kommer att fortsätta och även rekrytering och 
konsolidering av organisationen fortsätter.

VA och renhållning
En ny Återvinningscentral kommer att bli klar till som-
maren 2012, och Nya Torups vattenverk förväntas bli 
klart sommaren/hösten 2012. Entreprenad upphand-
ling för kommunens hantering av hushållsavfall pågår.

Kostförsörjning och lokalvård
Under 2012 drivs Kost- och lokalvårdsenheten med 
en bemanning som är justerad gentemot en minskad 
personalbudget, framför allt inom lokalvården, men 
till viss del även inom kosten. Det kommer att finnas 
investeringsbudget i båda verksamheter, vilket i högre 
grad möjliggör moderniseringar av arbetssätten och 
ökar möjligheterna att förebygga arbetsskador. En 
kommunövergripande måltidspolicy förväntas fast-
ställas under första delen av året, vilket ger enheten 
tydligare riktlinjer i utvecklingsarbetet, samt det sätt 
varpå man slutför det upphandlings förfarande gällan-
de livsmedel där Laholms kommun står som förande 
part, kommer att ha inverkan på enhetens framtida 
utveckling.
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•	 Under 2011 har ett förslag till strand skyddsplan 
tagits fram. Förslaget syftar till att kunna ut-
veckla Hylte kommun och lättare möjliggöra en 
utbyggnad och utveckling av olika områden. 

•	 I april antog kommunfullmäktige i Hylte kom-
mun en ny avfallsplan. Avfalls planen fokuserar 
på att öka åter vinningen och minska miljöpå-
verkan.

•	 I samband med beslutet Mål- och resursplan 
2012-2014 beslöt kommun fullmäktige att sam-
ordna kommunens fastighetsförvaltning och ut-
förarenheten med stiftelsen Hyltebostäder från 
och med 2012. Arbetet med att genomföra detta 
har påbörjats.

•	 Kommunen deltog i projektet ”Fokus matgläd-
je”, vilket ska leda fram till en kommunövergri-
pande måltidspolicy.

Året i siffror
Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse 2010 2009

Nämnd- och styrelseverksamhet 485 516 -31 383 479
Fysisk och teknisk planering 3 815 4 567 -752 4 029 3 292
Gator, vägar och parkering 5 627 5 929 -302 6 010 5 686
Parker 1 287 1 271 16 1 190 1 119
Miljö- o hälsoskydd 1 531 1 199 332 1 195 1 670
Miljö- o hälsoskydd hållbar 99 58 41 57 -86
Alkoholtillstånd 121 140 -19 105 131
Adm Samhällsbyggnadskontoret 199 209 -10 75 108
Idrotts- och fritidsanläggningar 786 744 42 284 203
Bostadsanpassning 1 582 1 607 -25 1 907 1 844
Färdtjänst 1 633 1 358 275 1 232 1 675
Vattenförsörjning och avlopp -130 1 094 -1 224 -55 -187
Avfallshantering -70 -1 137 1 067 -1 192 327
Fastighetsförvaltningen -300 308 -608 1 752 -238
Försäljning verksamhet internt -500 751 -1 251 1 329 208
     Utförarenheten -250 360 -610 346 254
     Städservice -250 -414 164 446 -306
     Kostenheten 0 805 -805 537 260
Total 16 165 18 614 -2 449 18 301 16 231
Avsättning till deponi 0 1 067 -1 067 1 122 0
Total 16 165 19 681 -3 516 19 423 16 231

Viktiga händelser under året
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Arbets- och näringslivsnämnden

Företag

Fritid och folkhälsa

Arbete och försörjning

Indikator Kommentar Trend

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

● Avvikelse från åtagandet får vara högst 5 % Avvikelsen har varit 0 % −

●

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

●
Avvikelse från sysselsättningsgarantin får 
vara högst 10 %

Avvikelsen har varit 20 % ↘

●
Du som har beviljats försörjningsstöd ska få det 
utbetalt senast efter tre dagar.

● Avvikelse från åtagandet får vara högst 5 % Avvikelsen har varit 2 % ↘

●
Du som behöver hjälp till skyddat boende 
erbjuds detta samma dag.

● Avvikelse från åtagandet får vara högst 0 % Avvikelsen har varit 0 % −

●
Du som ansökt om försörjningsstöd erbjuds en 
tid inom tio dagar.

● Avvikelse från åtagandet får vara högst 10 % Avvikelsen har varit 20 % −

Indikator Kommentar Trend

●
Du som är besökare erbjuds stöd av Hälsocoach i 
Örnahallen Hälsocenter.

● Hälsocoach finns, ja eller nej Hälsocoach finns →

●
Du som är besökare erbjuds ett behovsanpassat 
och varierat motionsutbud i Örnahallen 
Hälsocenter.

●
Nöjdhetsgraden bland besökare skall vara 
minst 80 %

84 % av besökarna är nöjda med 
utbudet, (2010 89 %)

↘

●
Du som är aktiv i en förening kan hitta relevant 
information på kommunens hemsida.

●
Uppdatering av hemsida varje vecka, avvikelse 
får ligga på högst 10 %

Avvikelsen har varit 0 % ↗

●
Du som är aktiv i en förening inbjuds till 
återkommande föreningsträffar.

●
Antal träffar, minst 1/år utöver föreningsmöte, 
avvikelse 0 %

Avvikelsen har varit 0 % ↗

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

● Öppethållandet, avvikelse 0 % Ingen uppföljning redovisad −

Indikator Kommentar Trend

●
Du som företagare inbjuds till återkommande 
företagsträffar

●
Varje år hålls minst fyra företagsträffar i 
kommunens regi

6 träffar anordnades →

●
Du som tänker starta ett nytt företag i Hylte 
kommun erbjuds ett aktivt stöd i ditt företagande 
under de tre första åren

●
Att personen inom 10 arbetsdagar får en 
kontakt med lämplig aktör. Måluppfyllelse 
100 %

Alla som efterfrågat stöd har 
fått det

→

●
Du som är företagare erbjuds stöd / vägledning i 
affärs- och kompetensutveckling

●
Att företaget inom 10 arbetsdagar ska få 
ett svar eller vägledning till lämplig aktör. 
Måluppfyllelse 100 %

Alla som efterfrågat stöd har 
fått det

→

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

●
Att åtta gånger per år erbjuda fasta tider för 
företagslots.

8-10 tider har erbjudits →

- Kvalitetsuppföljning 2011 
För att hela tiden utvecklas följs nämndens serviceåtaganden upp 
varje år. Arbets- och näringslivsnämnden når till exempel sina mål 
om hjälp till skyddat boende samt alla mål som rör företagande.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Med hjälp av särskilt riktade pengar från kommunfullmäktige har olika satsningar för att 
motverka ungdomsarbetslösheten genomförts. Intresset för hälsa och träning har vuxit sig allt 
starkare i samhället vilket har medfört att verksamheten i Örnahallens Hälcocenter utvecklats 
i en mycket positiv riktning.

Måluppfyllelse
Inom området Arbete/försörjning arbetar nämnden 
med att stötta personer i utsatta situationer vilket de 
till stor del lyckas med att uppfylla.

Under 2011 har två högskoleutbildningar förlagda på 
distans i Hylte kommun genomförts.

Enkäter visar att 84 % av besökarna är nöjda med 
motionsutbudet och 88 % av besökarna är nöjda med 
bemötandet i Örnahallens Hälso center.

Inom Näringslivsservicen förekommer sex återkom-
mande företagsträffar per år, fortlöpande avstämning 
vid intresse av personlig coach, erbjudande om till-
växtrådgivare och Företagsfunktionen (8-10 gånger 
per år).

Ekonomisk analys
Arbets- och näringslivsnämnden uppvisar vid bok-
slutet en positiv avvikelse mot budget med 884 tkr. 
Exklusive Flyktingverksamheten vars avvikelse balan-
seras mot kontot för fonderade flyktingmedel är av-
vikelsen 1 299 tkr.

Hyltebygdens Lärcentrum har vid årsskiftet en positiv 
avvikelse mot budget på ca 400 tkr, avvikelsen orsakas 
främst av ökade intäkter samt bidrag för projekten Yr-
kesvux med statlig delfinansiering och Skankomp som 
delfinansieras via EU-medel.

Satsning mot ungdomsarbetslöshet lönar sig!

Vuxnas lärande

Indikator Kommentar Trend

●
Du som studerande utformar tillsammans med 
utbildningsanordnaren en plan avseende hur 
studierna ska läggas upp och organiseras.

●
Den studerande ska ges möjlighet inom 3 
dagar att få en första kontakt.Nöjdhetsgrad 
90 %.

90 % är nöjda →

●
Du som studerande erbjuds en kontakt med 
studie- och yrkesvägledning.

●
Antalet förflutna dagar för kontakt med 
studievägledare ska vara högst 3 arbetsdagar

Åtagendet bedöms vara uppfyllt →

●
Du som företagare kan tillsammans med 
studieanordnaren forma ”skräddarsydda” 
utbildningar.

●
Inom 10 dagar få ett förslag på koncept 
utifrån framförda önskemål.

Ingen företagsutbildning 
efterfrågad 2011

−

●
Du som studerande har möjlighet till att läsa in 
högskolekurser på distans 

●
Vi verkar i samråd med högskolan i Halmstad 
för att ta fram attraktiva distansutbildningar

2 distansutbildningar har 
genomförts

→

●
Du som önskar läsa svenska för invandrare 
erbjuds en plats inom SFI

●
Antalet förflutna dagar för kursstart vid SFI 
ska vara högst 3 arbetsdagar

Avvikelsen har varit 0 % →

●
De som läser vid Hyltebygdens lärcentrum ska 
vara nöjda.

●
Den totala nöjdhetsgraden bör vara minst 90 
%

−

Den största positiva avvikelsen mot budget finns inom 
försörjningsstöd och uppgår till ca 850 tkr. Ansökning-
arna om försörjningsstöd har minskat jämfört med ti-
digare år och satsningen mot ungdoms arbetslösheten 
har också bidragit till de minskade kostnaderna.

Även kostnaderna för institutionsplaceringar avviker 
positivt mot budget, ca 480 tkr. Längden på placering-
arna har blivit kortare och eftervården har förbättrats 
samtidigt som utvecklingsarbete pågår med inriktning 
på tidigare och tätare insatser. 

Verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder uppvisar 
vid bokslutet en negativ avvikelse mot budget på ca 
470 tkr. En av orsakerna är extra kostnader i samband 
med flytt till nya ändamålsenliga lokaler.

Framtiden
För närvarande går det bra för Sverige sett ur ett in-
ternationellt perspektiv medan den internationella ut-
vecklingen ser mörk ut och det finns risk för bakslag 
för industrierna i Hylte kommun. Arbets- och närings-
livsnämnden kommer att aktivt arbeta för att skapa 
bästa förutsättningar för både individer och företag. 
Ett regionalt närings livsprogram kommer att tas fram 
och utifrån det kommer ett lokalt näringslivsprogram 
att färdigställas. Arbetet med att stärka kontakterna 
med de lokala företagen fortskrider.

Mycket av arbetet inom området Arbete/försörjning 
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är starkt relaterat till hur konjunkturen utvecklas och 
med tanke på dagens situation så finns det en risk att 
kostnaderna för försörjningsstöd ökar. En viktig ut-
vecklingsfråga för arbetsmarknadsenheten är att full-
följa sam lokaliseringen med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. En annan viktig fråga framöver 
är fortsatt fokus på uppdraget i enlighet med etable-
ringsreformen. Inom missbruksvården kommer lokala 
överenskommelser med Region Halland och andra ak-
törer att arbetas fram.

I Hylte är folkhälsoarbete en del av mål- och resurs-

Året i siffror
Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse 2010 2009

Arbete och näringslivsnämnd 362 373 -11 324 406
Näringslivsfrämjande åtgärder 1 121 1 233 -112 693 533
Allmän fritidsverksamhet 1 685 1 600 85 1 194 1 385
Stöd till studieorganisationer 300 300 0 300 302
Idrotts- och fritidsanläggningar 9 440 9 528 -89 9 864 10 091
Kontorsövergripande ANK 1 462 1 263 199 1 485 1 695
Grundläggande vuxenutbildning 230 40 190 117 86
Gymnasial vuxen o påbyggnads 1 813 1 335 478 1 572 1 410
Lärcentrum 2 018 2 458 -441 2 184 1 919
Särvux 75 0 75 0 0
Undervisning SFI 1 037 933 104 1 028 1 163
Institutionsvård för vuxna 1 420 941 479 1 354 1 403
Öppna insatser vuxna missbruk 765 760 5 734 584
Övrig vuxenvård 180 274 -94 189 131
Ekonomiskt bistånd 8 049 7 196 853 8 475 8 629
IFO ärendehandläggning 3 284 3 239 45 3 626 2972
Flyktingmottagande 531 946 -415 613 518
Arbetsmarknadsåtgärder 4 042 4 510 -469 4 709 3893
Total 37 814 36 929 884 38 461 37 120

Avvikelse 2011: 884 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, finansiering, uppföljning och  
utvärdering inom

•	 Arbete och försörjning (Arbetsmarknadsenheten)

•	 Vuxnas lärande (Hyltebygdens lärcentrum)

•	 Fritid och Folkhälsa

•	 Företag (Näringslivsservice)

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingsson

Ansvarig kontorschef: Christer Grähs

Nämnden i korthet

•	 Under året har fortsatt arbete med projektet 
Ungdomslotsen samt riktade anställningar för 
arbetslösa ungdomar genomförts för att mot-
verka ungdomsarbetslösheten.

•	 Arbetet med missbruksfrågor har utvecklats.

•	 En näringslivsutvecklare har anställts och fo-
kus har satts på att förbättra den kommunala 
organisationen i mötet med företagare i Hylte 
kommun.

•	 Flera hälsoprojekt har genomförts i Örnahal-
lens hälsocenter och utbudet har utökats både 
vad gäller antal pass och variation av pass.

•	 Lärcentrum har fortsatt sitt arbete i projekten 
Skankomp vars syfte är att inventera kompe-
tensutvecklingsbehov och skapa nätverk samt 
Yrkesvux som gjort det möjligt för kommunin-
vånarna att nå utbildningsplatser som inte finns 
i kommunens egen regi.

Viktiga händelser under året

planen där alla nämnder är involverade i arbetet vilket 
ökar möjligheterna att hålla ett bredare perspektiv i 
arbetet med folkhälsofrågor. Det finns stort fokus 
kring kost och träning i vårt samhälle idag, inte minst 
i media och det väntas leda till fortsatt högt tryck på 
Örnahallens Hälsocenter. 
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Josef Önnhed, folkhälsoutvecklare Örnahallens hälsocenter
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Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Förskola

Indikator Kommentar Trend

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

●
Erbjudande om plats i barnomsorg ska 
erbjudas inom 4 månader

90 % placerades inom lagstadgad 
tid

→

●
Ditt barn erbjuds utevistelse i en utvecklande 
miljö

●

Barn som har heldagsomsorg ska ha minst 
fyra dagar med utevistelse per vecka varav en 
ska ha ett tematiskt innehåll. Avstämning mot 
veckoplaneringen.

Åtagandet är uppfyllt ↗

●
Ditt barn kommer till en förskola som erbjuder 
en innehållsrik och varierad verksamhet.

●
Procentandel förskollärare enligt nationellt 
genomsnitt

45 % av årsarbetarna har 
pedagogisk högskoleutbildning 
vilket är lågt i jämförelse med 
liknande kommuner och riket. 

↗

●
Ditt barn får delta i kulturella upp levelser som 
litteratur, dans mm.

●
Antalet kulturella upplevelser per vecka 
ska vara minst 3, avstämning mot 
veckoplaneringen

Åtagandet är uppfyllt ↗

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

● Minst två enskilda samtal ska erbjudas per år. Åtagandet är uppfyllt ↗

Indikator Kommentar Trend

●

Du erbjuds en trygg och säker skolskjutstransport 
till skolan om avståndet från bostaden är: 2 km 
om du går i förskoleklass- åk 3; 3 km om du går i 
åk 4-6; 4 km om du går i åk 7-9

●
Skolskjutskontroll skall ske minst en gång 
per år

Kontrollerna tyder på väl 
fungerande skolskjuts men en 
något sämre bältesanvändning än 
tidigare bland de älde eleverna. 
Örnaskolan har inte redovisat 
kontroll.

→

●
Du ska inte utsättas för kränkande behandling 
eller utanförskap

●
Översyn av likabehandlingsplanen skall ske 
årligen.

Utvärdering ej genomförd −

●
Du kommer aktivt att kunna delta i demokrati- 
och jämställdhetsarbete under din skoltid.

●
Minst fyra gånger per termin skall klassråd 
och elevråd genomföras

Regelbundna träffar har 
genomförts

→

●
Du har möjlighet att mot avgift delta i 
kulturskolans verksamheter (musik, dans, bild, 
m m)

●
Procentandelen elever som deltar i 
kulturskolan skall vara minst 30 %

33 % av eleverna deltar i 
kulturskolans verksamhet

↗

●

Du får tydlig information om mål och 
betygskriterier och motivering till dina betyg och 
du skall kunna påverka ditt lärande genom din 
individuella utvecklingsplan

●

Uppföljning och genomgång av den 
individuella utvecklingsplanen sker 
minst 2 gånger per år i samband med 
utvecklingssamtal.

Utvärdering ej genomförd −

●
Du som lämnar grundskolan skall ges 
förutsättningar för att få behörighet till ett 
nationellt gymnasieprogram

●
Andelen elever med lägst betyget Godkänd i 
svenska, matematik och engelska i slutbetyget 
skall vara minst 90 %

Cirka 80 % av eleverna hade 
behörighet till gymnasiet

−

●
Du som förälder till elev i grundskolan årskurs 
7-9 erbjuds information om och delaktighet i 
Örebro Prevention Program (ÖPP)

●
Två gånger per läsår skall ÖPP-information 
delges föräldrar till elever i årskurs 7-9

↘

Grundskola

- Kvalitetsuppföljning 2011
För att hela tiden utvecklas följs nämndens serviceåtaganden upp 
varje år. Barn och ungdomsnämnden uppnår till exempel sina mål 
om utomhusvistelse i förskolan och delaktighet i gymnasieskolan.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Gymnasieskolan, Introduktionsprogrammet

Indikator Kommentar Trend

●

Du som ej är behörig att antas till nationellt 
program i gymnasieskolan får inom ramen för 
det individuella programmet möjlighet att läsa 
upp dina grundskolebetyg till lägst godkänd.

●
50 % av eleverna behöriga till 
gymnasieutbildning efter 1 år

Behörigheten bland IV-eleverna 
var 44 %. Motsvarande siffra för 
IVIK var 15,7 %

→

●
Du undervisas av lärare som har kompetens i sitt 
ämne.

●
Kärnämnesbehörigheten bland 
lärarpersonalen ska vara minst 90 %.

80 % (4 av 5 lärare) har formell 
lärarbehörighet

→

●

Du får tydlig information om målen och 
betygskriterierna i varje kurs och motivering till 
dina betyg och du ska kunna påverka ditt lärande 
genom din individuella studieplan

●
Uppföljning av den individuella 
utvecklingsplanen sker två gånger per år i 
samband med utvecklingssamtal. 

Alla elever har erbjudits ett 
utvecklingssamtal per termin. 
En enkät visar att eleverna är 
nöjda med informationen och 
möjligheten att påverka

→

●
Du får vara med och planera undervisningen och 
utvärdera dina kurser

●
Delaktigheten följs upp i skolans 
kvalitetsredovisning och genom 
enkätundersökning

85 % är nöjda med möjligheten 
till delaktighet i planeringen av 
undervisningen och att kunna 
utvärdera kurser

→

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

●

Översyn av likabehandlingsplan sker årligen. 
Enkätundersökning gällande delaktighet, 
trygghet och gemenskap genomförs årligen, 
90 % nöjdhet bland tillfrågade elever

Enkäten visar hög andel nöjda 
elever. Likabehandlingsplanen är 
reviderad 2011

→

Gymnasieskolan, Vildmarksgymnasiet & Traineegymnasiet

Indikator Kommentar Trend

●
Du undervisas av lärare som har kompetens i sitt 
ämne.

●
Kärnämnesbehörigheten bland 
lärarpersonalen ska vara minst 90 %.

Åtagandet är uppfyllt →

●

Du får tydlig information om målen och 
betygskriterierna i varje kurs och motivering till 
dina betyg och du ska kunna påverka ditt lärande 
genom din individuella studieplan

●

Uppföljning av den individuella 
utvecklingsplanen sker två gånger per år i 
samband med utvecklingssamtal. Redovisning 
av att detta är genomfört görs i samband med 
kvalitetsredovisningen

Enkätundersökning visar 
att eleverna är nöjda med 
informationen och möjligheten 
att påverka

→

●
Du får vara med och planera undervisningen och 
utvärdera dina kurser

●
Delaktigheten följs upp i skolans 
kvalitetsredovisning och genom 
enkätundersökning

Cirka 50 % anser sig inte få 
vara delaktiga i planeringen av 
undervisningen. Andelen är högre 
när det gäller utvärdering av 
kurser.

→

●
Du ges möjlighet att läsa kurser som ger 
behörighet till högskolestudier

●
Andelen elever som är behöriga till högskola 
uppgår till 70 %.

Andelen behöriga till 
högskolestudier uppgår till 60%.

↘

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

●

Översyn av likabehandlingsplan sker årligen. 
Enkätundersökning gällande delaktighet, 
trygghet och gemenskap genomförs årligen, 
90 % nöjdhet bland tillfrågade elever

Enkäten visar hög andel nöjda 
elever. Likabehandlingsplanen är 
inte reviderad 2011

→

Indikator Kommentar Trend

●

Du erbjuds en trygg och säker skolskjutstransport 
till skolan om avståndet från bostaden är: 2 km 
om du går i förskoleklass- åk 3; 3 km om du går i 
åk 4-6; 4 km om du går i åk 7-9

●
Skolskjutskontroll skall ske minst en gång 
per år

Kontrollerna tyder på väl 
fungerande skolskjuts men en 
något sämre bältesanvändning än 
tidigare bland de älde eleverna. 
Örnaskolan har inte redovisat 
kontroll.

→

●
Du ska inte utsättas för kränkande behandling 
eller utanförskap

●
Översyn av likabehandlingsplanen skall ske 
årligen.

Utvärdering ej genomförd −

●
Du kommer aktivt att kunna delta i demokrati- 
och jämställdhetsarbete under din skoltid.

●
Minst fyra gånger per termin skall klassråd 
och elevråd genomföras

Regelbundna träffar har 
genomförts

→

●
Du har möjlighet att mot avgift delta i 
kulturskolans verksamheter (musik, dans, bild, 
m m)

●
Procentandelen elever som deltar i 
kulturskolan skall vara minst 30 %

33 % av eleverna deltar i 
kulturskolans verksamhet

↗

●

Du får tydlig information om mål och 
betygskriterier och motivering till dina betyg och 
du skall kunna påverka ditt lärande genom din 
individuella utvecklingsplan

●

Uppföljning och genomgång av den 
individuella utvecklingsplanen sker 
minst 2 gånger per år i samband med 
utvecklingssamtal.

Utvärdering ej genomförd −

●
Du som lämnar grundskolan skall ges 
förutsättningar för att få behörighet till ett 
nationellt gymnasieprogram

●
Andelen elever med lägst betyget Godkänd i 
svenska, matematik och engelska i slutbetyget 
skall vara minst 90 %

Cirka 80 % av eleverna hade 
behörighet till gymnasiet

−

●
Du som förälder till elev i grundskolan årskurs 
7-9 erbjuds information om och delaktighet i 
Örebro Prevention Program (ÖPP)

●
Två gånger per läsår skall ÖPP-information 
delges föräldrar till elever i årskurs 7-9

↘
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sin delaktighet och möjlighet att planera sin undervis-
ning och att kunna utvärdera sina kurser.

Ekonomisk analys
Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en negativ av-
vikelse mot budget med 3 661 tkr. De största nega-
tiva avvikelserna finns på verksamheterna grund skola, 
gymnasieskola och Familjecentralens verksamheter 
institutions vård samt ärendehandläggning. Medan 
förskola och förvaltningsgemensamma kostnader 

Hylte kommun vill ge alla barn kunskap, trygghet och en stabil plattform inför framtiden. 
Många av våra skolor har en profil med inriktningen utomhuspedagogik och hälsa. Vi är 
övertygade om att vistelse i skog och mark skapar friskare barn och underlättar inlärning. 
Gymnasieskolorna i Hylte är uppdelade på tre enheter, Vildmarksgymnasiet, Trainee (lär-
lingsutbildning) och Introduktionsprogrammet, alla gymnasieelever har möjlighet att fritt 
välja nationellt program.

Måluppfyllelse
90 % av förskoleplatserna placerades inom lagstadgad 
tid och andelen årsarbetare med pedagogisk högsko-
leutbildning har ökat de senaste åren efter progressivt 
rekryteringsarbete.

För att nämnden ska kunna erbjuda en trygg och sä-
ker skolskjutstransport har dessa kontrollerats under 
2011. Enkät riktad mot vårdnadshavare med barn på 
fritidshem har genomförts våren 2011. Resultatet vi-
sar att majoriteten av föräldrarna tycker att deras barn 
trivs och utvecklas inom fritidshemmets verksamhet 
dock framgår av enkäten att föräldrar har mindre 
kunskap om vad fritidshemmets formella uppdrag är 
och vad som styr verksamheten. Fritidshemmen har 
även via barn/elevsamtal fått fram att barn och elever 
trivs på fritids och att de upplever att verksamheten 
stimulerar utveckling och lärande.

Gymnasieskolan ger möjlighet att läsa kurser som ger 
behörighet till högskolestudier och i stort sett alla elev-
er läser samtliga kurser för grundläggande behörighet. 
Av de elever som fick slutbetyg på Hylte gymnasieen-
het uppgår andelen behöriga elever till högskola till 60 
% enligt statistik från Skolverket.

På introduktionsprogrammet är en hög andel av elev-
erna nöjda med informationen de får gällande mål, 
betygskriterier och motiveringar till betyg enligt en 
enkät genomförd under 2011. De är även nöjda med 

Avvikelse 2011: -3 661 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom

•	 Barnomsorg

•	 Grundskola

•	 Grundsärskola

•	 Gymnasieskola

•	 Gymnasiesärskola

•	 Individ och familjeomsorg

Ansvarig ordförande: Tommy Edenholm

Ansvarig kontorschef: Mikael Falk

Nämnden i korthet
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•	 I augusti månad återinvigdes Örnaskolans hög-
stadium efter ombyggnation.

•	 Vildmarksgymnasiet har läsåret 2010/2011 haft 
ca 60 elever inskrivna och Skolverket har bevil-
jat riksrekrytering för elever inom inriktningen 
yrkesfiske i sötvatten.

•	 Hylte kommun och Migrationsverket har teck-
nat avtal för Ensamkommande flyktingbarn, 
enheten Lotsen, med 11 platser.

•	 Fussi- barngruppsverksamhet har genomfört 
fyra grupper. Verksamheten riktar sig till barn 
och tonåringar som växer upp i en familj där det 
förekommer missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

•	 Under sommarens dagläger Camp Vallsnäs 
deltog 200 barn och ungdomar i årskurs 4-6. 
Verksamheten pågår under två veckor och är ett 
samarbete med föreningslivet i kommunen.

Viktiga händelser under året

Året i siffror
Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse 2010 2009

Nämnds och styrelseverksamhet 417 390 27 318 356
Kulturskola 1 737 1 864 -127 1 750 1 608
Fritidsgårdar 170 120 50 228 196
Öppen förskola 704 673 31 736 712
Förskola, ped omsorg 39 084 38 417 667 36 513 35 231
Fritidshem 7 780 7 712 68 7 843 7 987
Förskoleklass 3 020 2 734 286 2 835 3 089
Grundskola, särskola, asyl 100 370 103 259 -2 889 100 633 99 440
Gymnsieskola, gymnasiesärskola 54 830 55 542 -712 59 831 60 797
Förvaltningsgemensamma kostn 6 615 5 516 1 099 5 598 5 345
Central administration 2 718 2 708 10 2 654 2 586
Familjecentralen 11 808 13 979 -2 171 11 644 10 231
Flyktingmottagande 0 0 0 0 0
Total 229 253 232 914 -3 661 230 583 227 578

uppvisar positiva avvikelser. För Familjecentralens 
verksamheter är det konsultkostnader i form av social-
sekreterare och enhetschef från bemanningsföretag 
som varit nöd vändiga samt kvalificerade utredningar 
och flera korta placeringar som haft höga kostnader. 
För grundskolans del är det främst lokaler, arbets-
ledning, reguljär undervisning, och kurator som svarar 
för avvikelserna.

Framtiden
Under 2012 kommer arbetet med att öka andelen 
elever med behörighet till gymnasieskolan fortsätta 
genom olika kompetenshöjande insatser. En översyn 
av ämnesbehörigheten bland pedagogisk personal 
inom skolformerna ska genomföras och vid behov ge 
kompetensutveckling för att motsvara skollagens krav 
på ämnesbehörighet. Från och med 2012 övertar Barn 
och ungdomsnämnden ansvaret över den kommunala 
vuxenutbildningen. Hyltebygdens Lärcentrum ska er-
bjuda en god grundläggande vuxenutbildning, gymna-
sial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), yr-
kesinriktad vuxenutbildning samt särskola för vuxna.
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Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden
- Kvalitetsuppföljning 2011
För att hela tiden utvecklas följs nämndens serviceåtaganden 
upp varje år. Omsorgsnämnden når till exempel mål om tre 
lagade mål näringsriktig mat om dagen på boende. Nämnden 
uppfyller även samtliga uppsatta mål gällande anhörigstöd.

Boende

Omsorg i hemmet

Indikator Kommentar Trend

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

●
Beslut inom 4 veckor, avstämning via 
registrering

Åtagandet är uppfyllt →

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

●
Avstämning via synpunktshantering och 
kvalitativ undersökning

Åtagandet är uppfyllt →

●
Du får vid behov tillgång till trygghetslarm. När 
du larmar får du svar direkt, vi kommer till dig 
inom 15 minuter

●
Larm besvaras inom 15 minuter, uppföljning 
via registrering

Av 268 774 larm har 374 larm 
inte besvarats inom 15 minuter

↘

●
Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, 
aktivering och träning i en genomförandeplan

● Uppföljning via registrering
Alla har en personlig kontakt, 88 
% har en upprättad omsorgsplan

↘

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

●
Viktkontroll och samverkan med kostenheten 
för uppföljning av nöjdhetsgrad

Åtagandet är uppfyllt →

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

●
Uppföljning genom enkätundersökning och 
antalet anmälningar enligt SoL och HSL

Åtagandet är uppfyllt ↗

Indikator Kommentar Trend

●
Din ansökan tas om hand utan dröjs mål och du 
får ett beslut hemskickat inom 4 veckor

●
Beslut inom 4 veckor, avstämning via 
registrering

Åtagandet är uppfyllt →

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

●
Avstämning via synpunktshantering och 
kvalitativ undersökning

Åtagandet är uppfyllt →

●
Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, 
aktivering och träning i en genomförandeplan

● Uppföljning via registrering Åtagandet är uppfyllt ↗

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

● Uppföljning via avvikelserapportering Åtagandet är uppfyllt ↗

●
Du får stöd och hjälp 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

●
Uppföljning genom enkätundersökning och 
antalet anmälningar enligt SoL och HSL

Åtagandet är uppfyllt →

●

Om du har ett trygghetslarm in stallerat, får 
du vid larm svar direkt från SOS larmcentral 
därefter kommer vi till dig inom 45 minuter, både 
dag och natt

●
Larm besvaras inom 45 minuter, uppföljning 
via registrering

Av 6 474 larm har 2 larm inte 
besvarats inom 45 minuter,  i 
det ena fallet beroende på 
larmoperatören

↗

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Anhörigstöd

Stöd och service i hemmet

Bostad med särskild service

Indikator Kommentar Trend

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

●
Beslut inom 8 veckor, avstämning via 
registrering

Åtagandet är uppfyllt →

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

●
Avstämning via synpunktshantering och 
kvalitativ undersökning

Åtagandet är uppfyllt →

●
Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, 
aktivering och träning i en genomförandeplan

● Uppföljning via registrering Åtagandet är uppfyllt →

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

●
Uppföljning genom enkätundersökning och 
antalet anmälningar enligt SoL och HSL

Åtagandet är uppfyllt →

Indikator Kommentar Trend

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

●
Beslut inom 8 veckor, avstämning via 
registrering

Åtagandet är uppfyllt →

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

●
Avstämning via synpunktshantering och 
kvalitativ undersökning

Åtagandet är uppfyllt ↗

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

●
Uppföljning genom enkätundersökning och 
antalet anmälningar enligt SoL och HSL

Åtagandet är uppfyllt →

Indikator Kommentar Trend

●
Din ansökan tas om hand utan dröjs mål och du 
får ett beslut hemskickat inom 4 veckor

●
Beslut inom 4 veckor, avstämning via 
registrering

Åtagandet är uppfyllt →

●
Du kan delta i aktiviteter för att få ge menskap, 
glädje och inspiration ge nom att du träffar andra 
anhöriga som du kan dela dina erfarenheter med

●
Avstämning via synpunktshantering och 
kvalitativ undersökning

Åtagandet är uppfyllt →

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

●
Minst 4 stödsamtal per år, uppföljning 
av antal samtalsgrupper samt kvalitativ 
undersökning

Åtagandet är uppfyllt −

●
Vi erbjuder dig föreläsningar och 
informationstillfällen som berör din livssituation

●
Uppföljning av anordnade 
informationstillfällen samt kvalitativ 
undersökning

Åtagandet är uppfyllt →

●
Du får genom kontakt med vår anhörigkonsulent 
tillgång till klassisk massage och/eller fotvård ett 
begränsat antal gånger.

● Årlig kvantitativ uppföljning Åtagandet är uppfyllt →

●

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

●
Årlig kvantitativ uppföljning av samtliga delar 
inom åtagandet

Åtagandet är uppfyllt →
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Omsorgsnämnden

Måluppfyllelse
Under hösten 2011 gjorde SCB en ny brukarunder-
sökning bland dem som har omsorg i hemmet och 
bland dem som bor i särskilt boende. För omsorg i 
hemmet blev resultatet ranking 5 totalt bland landets 
kommuner och vad gäller bemötande och delaktighet 
blev rankingen 1 för hänsyn till åsikter och önskemål, 
vilket är väldigt glädjande. I undersökningen fick även 
de särskilda boendena i kommunen ett gott resultat, 
där blev rankingen 28 totalt och det ligger i det bästa 
segmentet. 

Under våren 2011 har nämnden genomfört en en-
kätundersökning inom LSS verksamhetsområde Bo-
stad med särskild service, Stöd och service i hemmet 
samt verksamheten socialpsykiatri Boendestöd och 
dagverksamhet, för att följa upp hur omsorgstagarna 
upplever det stöd och den omsorg de får samt hur väl 
det motsvarar deras behov. Utifrån enkätanalysen har 
verksamheterna upprättat handlingsplaner med för-
bättringsområden för att fortsätta arbetet med att öka 
nöjdhetsgraden hos omsorgstagarna och deras anhö-
riga/närstående.

Under 2011 har verksamheten anslutit till Senior alert 
- ett nationellt kvalitetsregister som bidrar till att ut-
veckla arbetsmetoder för att förebygga fall, undernä-
ring, trycksår samt vårdrelaterade infektioner.

Verksamheten har även börjat registrera i ytterligare 
ett nationellt kvalitetsregister, Svenska palliativregist-
ret, som är ett verktyg för att utveckla den palliativa 
vården.

Under 2011 har det tillkommit ett kvalitetsregister, 
BPSD (BPSD är ett samlingsbegrepp för beteende-
mässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). 
Det är ett kvalitetsregister som kommer att kunna ge 
medarbetare bättre kunskaper och verktyg som kan 
användas inom omsorg om människor med demens-
sjukdom.

Ekonomisk analys
Bokslut 2011 visar en positiv avvikelse om 1 520 tkr 
i förhållande till budget. Volymökningar inom social-

psykiatri och särskilt 
boende balanseras bland 
annat mot den positiva av-
vikelsen för verksamheten omsorg 
i hemmet, retroaktivt bidrag för inre-
gistrering i nationella nätverk och intäkt från F ö r -
säkringskassan gällande personlig assistans från 2010 
samt tjänsteköp från Närsjukvården.

Framtiden
Verksamheterna ska fortsätta att utvecklas mot tydli-
gare kundfokus och anpassas efter de krav som kom-
mer att ställas av nya generationer. För att möta dessa 
önskemål och behov måste en långsiktig strategi ta 
form gällande boendeformer och övriga insatser.

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen pekar 
mot ett perspektivskifte i synen på äldre personer och 
deras åldrande. Nämn dens uppgift blir att anpassa 
verksamheterna utifrån den värdegrund som numera 
finns reglerad i socialtjänstlagen och utveckla lokala 
värdighetsgarantier.

En inventering visar ett ökat behov av boende inom 
LSS verksamhets område de närmaste åren. Nämnden 
fortsätter sin planering för möjliga framtida boende-
former för att möta dessa behov.

För att trygga arbetslivets behov av kompetenta, an-
ställningsbara med arbetare, pågår ett regionalt arbete 
med att formulera ansökningar om certifiering till 
Vård- och omsorgscollege. Målet är att Region Hal-
land blir ett certifierat Vård- och omsorgscollege un-
der hösten 2012.

För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma 
och motverka mer kostnadsintensiva framtida insatser 
bör nämnden fortsätta att arbeta med förebyggande 
insatser ur ett rehabiliterande och habiliterande per-
spektiv.

Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven 
av dagverksamhet och boendestöd med all sannolikhet 
att fortsätta att öka.

Året i siffror
Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse 2010 2009

Nämnd- och styrelseverksamhet 313 421 -108 331 397
Vård och omsorg, SoL och HSL 111 128 110 827 301 106 647 102 934
Insatser enligt LSS och LASS 20 874 19 916 958 21 653 18 359
Förebyggande verksamhet 4 839 4 658 181 4 646 4 302
Kontorsledning 7 155 6 967 188 6 941 12 702
Total 144 309 142 789 1 520 140 218 138 694

Medarbetarna får toppbetyg i bemötande och delaktighet
Hylte kommuns hemtjänst är bäst på omsorg. Det visar socialsty-
relsens senaste undersökning. I den viktigaste av alla parametrar, 
att ta hänsyn till de äldres åsikter och önskemål, är hemtjänstens 
personal bäst i landet
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•	 Omsorgstyngden ökar inom den socialpsykia-
triska enheten.

•	 Antal omsorgstagare med utåtagerande de-
menssjukdom ökar på de särskilda boendena.

•	 Istället för att omsorgstagare som är utskriv-
ningsklara på sjukhuset beviljas korttidsvistelse 
för träning, provas Hemrehab.

•	 För att samordna insatserna kring den enskilde 
omsorgstagaren, har under året en metod för 
vård- och omsorgsplanering (VOP) utvecklats 
där samarbetet mellan de olika professionerna 
förstärks med den enskilde omsorgstagarens 
behov i centrum.

•	 Det har införts en ny bestämmelse i soci-
altjänstlagen, en nationell värdegrund ska 
genomsyra arbetet i äldreomsorgen, vilket 
innebär att verksamheten ska inriktas på att 
den äldre personen får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande.

•	 Goda resultat för Omsorg i hemmet i Öppna 
jämförelser 2011. Verksamheten är bäst i lan-
det på att ta hämsyn till de äldres åsikter och 
önskemål.

Viktiga händelser under året

Avvikelse 2011: 1 520 tkr

Ansvarsområden 
 
Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom

•	 Äldreomsorg

•	 Omsorg om funktionshindrade

•	 Kommunal hälso- och sjukvård

Ansvarig ordförande: Bo Gunnar Åkesson

Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

Nämnden i korthet





Läs om kommunens resultaträkning, balans-
räkning, redovisning av drift, kassaflöden 
med mera.

Våra räkenskaper
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Resultaträkning (MKR)

Resultaträkning (MKR)
Not Kommunen Koncernen

Budget Bokslut Bokslut
2011 2011 2010 2011 2010

Verksamhetens intäkter 1 124,7 155,0 143,1 184,3 174,2

Verksamhetens kostnader 2 -557,4 -589,4 -573,0 -603,0 -592,6

Avskrivningar 7 -21,0 -24,2 -23,1 -31,4 -30,0

Verksamhetens nettokostnad -453,7 -458,6 -453,0 -450,1 -448,4

Skatteintäkter 3 347,9 354,8 345,5 354,7 345,5

Generella statsbidrag och utjämning 4 112,3 112,5 120,4 112,5 120,4

Finansiella intäkter 5 2,1 1,3 1,6 1,4 1,7

Finansiella kostnader 6 -6,1 -7,3 -2,7 -12,9 -6,9

Resultat efter finansiella poster 2,6 2,5 11,8 5,6 12,3

Extraordninära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 2,6 2,5 11,8 5,6 12,3

Balansräkning (MKR)
Kommunen Koncernen

2011 2010 2011 2010
Tillgångar

Anläggningstillgångar 408,9 385,8 560,0 537,8

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

Materiella 7 402,7 380,5 553,6 531,9

Finansiella 8 3,3 2,5 3,6 3,1

Omsättningstillgångar 50,1 46,0 66,7 54,5

Kortfristiga fordringar 9 49,0 45,7 54,0 49,5

Kassa och bank 10 1,1 0,3 12,8 5,0

Summa tillgångar 459,0 431,8 626,7 592,3

Eget kapital, avsättning och skulder

Eget kapital 138,9 136,3 167,9 162,3

   varav årets resultat 11 2,5 11,8 5,6 12,3

Avsättningar 10,0 14,9 10,0 14,9

Pensioner och liknande förpliktelser 12 6,1 6,0 6,1 6,0

Övriga avsättningar 13 3,9 8,9 3,9 8,9

Skulder 310,1 280,6 448,8 415,1

Långfristiga 14 211,5 155,7 332,7 277,2

Kortfristiga 15 98,6 124,9 116,1 137,9
Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder

459,0 431,8 626,7 592,3

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 16 237,1 214,0 237,1 214,0

Övriga ansvarsförbindelser 17 114,5 113,8 114,5 113,8
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Not Kommun Koncern
2011 2010 2011 2010

Den löpande verksamheten

Årets resultat inkl justering eget kapital 2,5 -7,8 5,6 -7,3

Justering för av- och nedskrivningar 17 24,2 23,1 31,4 28,2

Justering för gjorda avsättningar 12, 13 -4,9 0,3 -4,9 0,3

Medel från den löpande verksamheten 21,8 15,6 32,1 21,2

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 9 -3,3 -6,4 -4,5 -8,1

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 15 -26,3 27,1 -21,8 26,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,8 36,3 5,8 40,1

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 7 -0,8 -0,3 -0,8 -0,3

Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -45,7 -37,4 -52,2 -39,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7 0,0 0,0 0,0 1,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar 8 -0,9 -0,5 -0,5 -1,1

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 8 0,1 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -47,3 -38,2 -53,5 -39,6

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån (+) 14 57,0 0,0 57,0 0,0

Amotering av skuld (-) 14 -1,2 -2,3 -1,5 -2,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55,9 -2,3 55,5 -2,6

Årets kassaflöde 0,8 -4,2 7,8 -2,1

Likvida medel vid årets början 0,3 4,5 5,0 7,1

Likvida medel vid årets slut 1,1 0,3 12,8 5,0

Kassaflödesanalys (MKR)
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Noter

Kommunen Koncernen
2011 2010 2011 2010

Not 1 Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 331,2 316,2 374,6 360,0
   avgår kommuninterna intäkter 176,2 173,1 178,7 175,8

Verksamhetens intäkter 155,0 143,1 184,3 174,2
   försäljning av varor och tjänster 29,8 29,6 40,7 41,2
   avgifter 44,4 44,9 30,3 32,2
   hyror och arrende 10,4 10,5 42,7 42,7
   bidrag 52,2 41,1 52,2 41,1
   övriga intäkter 18,2 17,0 18,4 17,0

Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnad enligt driftsredovsiningen 765,6 746,1 793,2 797,8
   avgår kommuninterna kostnader 176,2 173,1 178,7 175,8

Verksamhetens kostnader 589,4 573,0 603,0 592,6
   löner 262,7 252,1 264,2 255,3
   arbetsgivaravgifter 96,3 90,0 97,6 91,5
   förändring semesterlöneskuld inkl okompenserad övertid -0,9 3,1 0,9 3,1
   material 25,5 24,2 25,5 24,2
   tjänster 14,9 13,5 14,9 13,5
   övriga kostnader 164,3 167,1 173,3 181,9
   pernsionskostnader 26,5 23,0 26,6 23,1
      pensionsutbetalningar inkl förvaltningsavgift 9,4 9,4 9,4 9,4
      förmånsbestämd ålderspension -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
      löneskatt på pensioner 5,5 2,4 5,5 2,4
      förändring pensionsavsättning 0,4 0,0 0,4 0,0
      avgiftsbestämd ålderspension 11,6 11,6 11,6 11,6

Not 3 Skatteintäkter
Preliminära skatteinktäkter innevarande år 345,9 340,5 345,9 340,5
Preliminär slutavräkning innevarande år 7,4 4,7 7,4 4,7
Slutavräkningsdifferans föregående år 1,5 0,3 1,5 0,3
Summa 354,8 345,5 354,8 345,5

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 91,9 93,1 91,9 93,1
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 9,2 14,3 9,2 14,3
Regleringsbidrag/avgift 10,4 2,6 10,4 2,6
LSS utjämning bidrag/avgift -16,4 -16,3 -16,4 -16,3
Fastighetsavgift 17,3 16,6 17,3 16,6
Tillfälligt konjunkturstöd 0,0 10,0 0,0 10,0
Summa 112,5 120,4 112,5 120,4

Not 5 Finansiella intäkter
Intäktsräntor på likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0
Borgensavgift 1,1 1,1 1,1 1,1
övriga intäkter 0,1 0,4 0,3 0,5
Summa 1,3 1,6 1,4 1,7

Not 6 Finansiella kostnader
Räntor på upplåning 6,8 2,5 12,4 6,6
Ränta på pensionsavsättning 0,4 0,1 0,4 0,2
Övriga räntor 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa 7,3 2,7 12,9 6,9

Noter
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Kommunen Koncernen
2011 2010 2011 2010

Not 7 Materiella anläggningstillgångar
Mark och byggnader
Anskaffningsvärde 641,3 599,9 877,4 829,5
Ackumulerade avskrivningar -268,7 -248,8 -327,3 -300,7
Ackumulerade nedskrivningar -11,0 -11,0 -38,9 -38,9
Ackumulerade uppskrivningar 26,6 26,6 26,6 26,6
Bokfört värde 388,3 366,8 537,8 516,6
Avskrivningstider 5-33 år 5-33 år

Redovisat värde vid årets början 366,7 352,8 516,6 508,3
Investeringar 41,4 32,6 47,8 35,1
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 -2,5
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,2
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,6
Avskrivningar -19,8 -18,6 -26,6 -25,1
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut 388,3 366,8 537,8 516,6

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 81,2 76,9 85,2 80,8
Ackumulerade avskrivningar -67,2 -63,6 -69,9 -65,9
Ackumulerade nedskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Ackumulerade uppskrivningar 0,8 0,8 0,8 0,8
Bokfört värde 14,5 13,7 15,8 15,3
Avskrivningstider 3, 5 och 10 år 3, 5 och 10 år

Redovisat värde vid årets början 13,8 15,0 15,4 17,0
Investeringar 4,3 2,8 4,4 2,8
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -3,6 -4,0 -3,9 -4,3
Redovisat värde vid årets slut 14,5 13,7 15,8 15,3

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Kommuninvest Ekonomiska förening 0,5 0,5 0,5 0,5
Övriga aktier och andelar 0,1 0,2 2,2 2,5
Grundfondskapital koncernbolag 1,7 1,7 0,0 0,0
Utlämnat lån Skidklubben 0,9 0,0 0,9 0,0
Summa 3,3 2,5 3,6 3,1

Not 9 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10,9 13,3 15,4 15,4
Statsbidragsfordringar 1,9 2,0 1,9 2,0
Mervärdeskattsfordringar 3,7 4,1 3,7 4,1
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 32,0 25,1 32,5 26,7
Övriga kortfristiga fodringar 0,5 1,2 0,5 1,2
Summa 49,0 45,7 54,0 49,5

Not 10 Kassa och bank

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomiska 
förening har därefter beslutat om insatsemission om sammanlagt 4 725 kr för Hylte kommun. Kommunens 
totala kapital i Kommuninvest ekonomiska förening uppgick 2011-12-31 till 545 tkr.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar utom för anläggningar för deponi, se avsnittet 
redovisningsprinciper. Pågående investeringar avskrivs ej.

Hylte kommun har avtal om finansiella tjänster med Södra Hestra sparbank i Hyltebruk. Avtalet innebär förutom 
sedvanliga banktjänster även hantering av likvida medel samt en kredit om 50 mkr. Utnyttjat under kortfristiga 
skulder.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.
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Noter

Kommunen Koncernen
2011 2010 2011 2010

Not 11 Eget kapital
Ingående balans 136,4 144,1 162,3 169,6
Direktbokning mot eget kapital 0,0 -19,5 0,0 -19,5
Årets resultat 2,5 11,8 5,6 12,3
Summa 138,9 136,3 167,9 162,3
   varav vatten- och avloppsverksamheten

Not 12 Avsättningar pensioner
Avsättningar pensioner exkl ÖK-SAP 3,3 2,8 3,3 2,8
Avsättningar pensioner ÖK-SAP 0,0 0,1 0,0 0,1
Avsättningar särskild löneskatt 1,2 1,2 1,2 1,2
Andra pensionsavsättningar 1,6 1,9 1,6 1,9
Summa 6,1 6,0 6,1 6,0

ÖK-SAP = överenskommen särskild avtalspension

Ingående avsättningar pensioner 6,0 4,5 6,0 4,5
Nyintjänand pension 0,4 1,9 0,4 1,9
Ränte- och beloppsförändring -0,2 0,0 -0,2 0,0
Sänkning av diskonteringsränta 0,2 0,0 0,2 0,0
Pensionsutbetalningar -0,3 -0,7 -0,3 -0,7
Förändring av löneskatt 0,0 0,3 0,0 0,3
Summa avsatt till pensioner 6,1 6,0 6,1 6,0
Aktualiseringsgrad %

Förtroendevalda med visstidspension 3 3
Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området

Not 13 Övriga avsättningar
Avsättning medel till återställande av avfallstipp
Ingående balans 2,9 2,9 2,9 2,9
Avsättningar under året 1,1 1,2 1,1 1,2
Ianspråktaget belopp under året -2,4 -1,2 -2,4 -1,2
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående balans 1,6 2,9 1,6 2,9

Avsättning medel till omstrukturering
Ingående balans 2,6 3,2 2,6 3,2
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Ianspråktaget belopp under året -0,4 -0,6 -0,4 -0,6
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående balans 2,2 2,6 2,2 2,6

Avsättning medel till arbetslösa ungdomar
Ingående balans 3,3 4,0 3,3 4,0
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Ianspråktaget belopp under året -2,8 -0,7 -2,8 -0,7
Outnyttjat belopp som återförts -0,5 0,0 -0,5 0,0
Utgående balans 0,0 3,3 0,0 3,3

Avfallstippen: Avsättningen avser återställandet av avfallstippen Borabo, avsättningen uppstår genom 
överskott från verksamheten för avfallshantering.

Omstrukturering: I budget 2005 och 2006 avsattes totalt 9,0 mkr som kopplades mot den nya 
organisationen som började genomföras 2007. Pengarna är öronmärkta till olika projekt med inriktning 
mot utvecklingsfrågor.

Arbetslösa ungdomar: 2009 avsattes 4,0 mkr för att öka syselsättningen för de arbetslösa ugdomarna i 
kommunen. Projektet har slutredovisas under 2011.
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Kommunen Koncernen
2011 2010 2011 2010

Not 14 Långfristiga skulder
Lån i bank och kreditinstitut 211,5 155,7 332,7 277,2
   Nyupplåning under året 53,0 0,0 53,0 0,0
   Amortering -1,2 -2,3 -1,5 -2,6

Not 15 Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 20,0 18,6 20,3 18,9
Leverantörsskulder 18,6 18,8 21,3 18,6
Preliminärskatt och övriga löneavdrag 5,2 5,1 5,2 5,1
Skulder till staten 0,0 12,2 0,0 12,2
Övriga kortfristiga skulder 4,0 3,8 4,3 4,4
Upplupna kostnader/förutbetlada intäkter 50,8 66,4 65,0 78,7
   upplupen pensionskostnad på 
avgiftsbestämd del

11,4 11,2 11,4 11,2

   upplupen löneskatt 2,8 16,1 2,8 16,1
   upplupen semesterlön och okompenserad 
tid

17,4 18,3 17,4 18,3

   upplupen arbetsgivaravgift 6,3 6,2 6,3 6,2
   förutbetalda skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 98,6 124,9 116,1 137,9

Not 16 Pensionsförpliktelser

Ingående ansvarsförbindelse 172,2 177,0 172,2 177,0
Aktualisering 0,2 0,1 0,2 0,1
Ränteuppräkning 3,3 3,0 3,3 3,0
Basbeloppsuppräkning 2,2 -0,6 2,2 -0,6
Sänkning diskonteringsränta och bromsen 21,7 -2,3 21,7 -2,3
Övrig post -1,2 1,7 -1,2 1,7
Årets utbetalningar -7,6 -6,7 -7,6 -6,7
Summa pensionsförpliktelser 190,8 172,2 190,8 172,2
Löneskatt 46,3 41,8 46,3 41,8
Utgående ansvarsförbindelse 237,1 214,0 237,1 214,0

Not 17 Borgensförbindelser
Kommunala bostadsbolag 112,6 112,8 112,6 112,8
Egna hem 0,2 0,2 0,2 0,2
Brännö Folkets park 0,8 0,8 0,8 0,8
Tågdagarna 0,9 0,0 0,9 0,0

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del. 

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas del 
i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvesst ekonomiska förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hylte kommuns ansvr enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kr och 
totala tillgångar till 223 342 743 649 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 257 147 928 kr 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 255 435 781 kr.

Not 17 Avskrivningar och nedskrivningar

Planenlig avskrivning

   Immateriella anläggningstillg. 0,8 0,4 0,8 0,4
   Maskiner och inventarier 3,6 4,0 3,9 4,4
   Byggnader och mark 19,8 18,6 26,6 23,4
Summa 24,2 23,1 31,4 28,2

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar
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Driftsredovisning

Budget Redovisning Avvikelse
2011 2011 2010 2011

Kommunfullmäktige 0,6 0,7 0,7 -0,1
varav fullmäktige 0,6 0,7 0,5 -0,1
varav revision 0,0 0,0 0,0 0,0
varav valnämnd 0,0 0,0 0,2 0,0
Kommunstyrelsen inkl förvaltningar 47,5 47,1 45,1 0,4
varav styrelsen 1,7 2,0 1,8 -0,3
varav kommunledningskontor 34,2 33,4 32,0 0,8
varav räddningstjänst 9,5 9,7 -0,1 -0,2
Samhällsbyggnadsnämnd 15,8 19,3 19,1 -3,5
varav fastigheter -0,3 0,3 1,8 -0,6
varav vatten- och avlopp -0,1 1,1 -0,1 -1,2
varav interna verksamheter -0,5 0,8 1,3 -1,3
Arbets- och näringslivsnämnd 37,8 36,9 38,5 0,9
varav ekonomiskt bistånd 8,0 7,2 8,5 0,8
varav flyktingmottagande 0,5 0,9 0,6 -0,4
Revision 0,7 0,7 0,7 0,0
Överförmyndaren 0,2 0,3 0,3 -0,1
Barn- och ungdomsnämnd 229,3 232,9 230,6 -3,6
varav grundskola/barnomsorg 151,0 152,8 148,6 -1,8
varav gymnasieskola 54,8 55,5 59,8 -0,7

Omsorgsnämnd 144,3 142,8 140,2 1,5

varav vård och omsorg 111,1 110,8 106,6 0,3

varav insatser enligt LSS och LASS 20,9 19,9 21,7 1,0
Tillsynsnämnd 0,5 0,5 0,4 0,0

Summa 476,7 481,2 475,6 -4,5



63

 
Investeringsredovisning (tkr)

VÅRA RÄKENSKAPER

Investeringsredovisning (tkr)

Budget 
projektet 

totalt

Budget 
2011 (inkl 
överföring 
från 2010)

Utfall 
2011

Avvikelse 
2011

Prognos 
projektet 

totalt

Prognos 
färdig- 

ställande 
år

Lokalinvesteringar 68 352 38 061 29 481 8 580
Ombyggnad fastigheter enl nämndens prioritering 2 693 2 693 3 909 -1 216 Löpande Delakt.
Skydd mot olyckor 1 500 1 437 0 1 437 Löpande Delakt.
Renovering Örnahallen 5 000 5 000 785 4 215 5 000 2012
Tillgänglighetsanpassning, Lagkrav 2010 1 124 1 030 153 877 Löpande Delakt.
Personalmatsal inkl beredningskök 1 250 1 250 2 153 -903 1 250 2012
Kommunhus tillgänglighetsanpassning 1 000 207 85 122 Löpande Delakt.
Drift- och övervakningssystem energi 1 500 1 014 1 069 -55 Löpande Delakt.
Kundanpassning centrumhus 2 200 2 018 316 1 702 2 200 2012
Ombyggnad Örnaskolan 47 500 19 891 20 247 -356 47 865 2011
Reservkraft Örnaskolan 1 200 1 180 0 1 180 Löpande Delakt.
Torups skola entr´e vändplan 200 76 42 34 166 2011
Nytt golv G:a hallen och Unnaryds sporthall 300 278 111 167 300 2012
Kök och matsal Unnaryd 2 885 1 987 611 1 376 2 885 2012
Gata, park, skog och exploatering 18 679 11 793 1 538 10 255
Exploatering industrimark 2 500 2 418 165 2 253 Löpande Delakt.
VA, gata industriområde Landeryd 1 942 1 318 137 1 181 1 942 2012
Nya Torups centrum 5 828 316 0 316 5 828 2012
Torups centrum etapp 2 2 000 2 000 170 1 830 2 000 2012
Upprustning lekplatser 100 100 39 61 100 2011
Önskemål från indrottsföreningar 350 82 203 -121 350 2011
Konstsnö/motionsbana Örnvallen 150 110 150 -40 150 2011
Torulund 809 449 627 -178 809 2011
Nytt bostadsområde 5 000 5 000 47 4 953 Löpande Delakt.
Vatten- och avlopp 48 013 43 019 6 566 36 453
VA verksamhet enl nämndens prioritering 4 086 4 086 1 516 2 570 Löpande Delakt.
Sanering ledningsnät 10 427 5 433 3 057 2 376 Löpande Delakt.
Hyltebruks reningsverk 30 000 30 000 231 29 769 30 000 2013
Vattenverk Torup 3 500 3 500 1 762 1 738 3500 2012
Renhållning 7 908 6 134 1 123 5 011
Ny återvinningscentral 5 908 4 134 1 123 3 011 5 908 2012
Sluttäckning deponi 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2012
Övriga investeringar 8 685 11 952 7 675 4 277
Raminvesteringar 3 582 3 582 2 249 1 333 Löpande Delakt.
IT investeringar 7 396 7 396 3 026 4 370 Löpande Delakt.
Markinköp/markförsäljning 0 0 1 751 -1 751 Löpande Delakt.
Bibliotek, diskar, hyllor mm 164 164 0 164 164 2012
Räddningstjänstmaterial 100 100 35 65 100 2012
Testutrustning, löpband 50 50 50 0 50 2011
Insatsledarbil 550 550 533 17 533 2011
Vildmarksgymnasiet 325 64 31 33 325 2012
Vildmarksgymnasiet, båtar 100 46 0 46 100 2012
Totalt 151 637 110 959 46 382 64 577
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Redovisningsprinciper
Kommunen
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmel-
serna i Lagen om kommunal redovisning och följer de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommu-
nal redovisning (RKR). I de fall redovisningen avviker 
från dessa rekommendationer anges detta särskilt.

Periodisering av kostnader och intäkter
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret 
har i huvudsak belastat respektive tillgodoräknats 
årets redovisning. I enlighet med rekommendation nr 
4, från Rådet för kommunal redovisning (RKR), har 
kommunalskatten periodiserats. Det innebär att kom-
munen i bokslut 2011 har bokfört den definitiva slut-
avräkningen för 2010 och en preliminär slutavräkning 
för 2011. Kommunen tillämpar Sveriges Kommuner 
och Landstings prognos för beräkning av preliminära 
skatteintäkter. Kommunen har i bokslutet använt de-
cemberprognosen, vilket är i linje med RKR:s rekom-
mendation.

I enlighet med RKR:s rekommendation nr 5 har den 
särskilda löneskatten på pensionsskulden periodise-
rats.

Löner avseende timanställda och OB - ersättning av-
seende månadsanställda redovisas enligt kontantprin-
cipen. Det innebär att löner och andra ersättningar 
som intjänats under december månad 2011 belastar 
redovisningsåret 2012. Om dessa utbetalningar hade 
periodiserats skulle resultatet ha påverkats negativt ef-
tersom löner intjänade i december 2011 var ca 0,4 mkr 
högre jämfört med löner intjänade i december 2010.

Pensionsåtaganden
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt den 
så kallande blandmodellen. Det innebär att pensions-
förmånader intjänade till om med 1997 redovisas som 
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kom-
munens pensionsåtagande i övrigt redovisas i balans-
räkningen i poster ”avsättningar” och ”kortfristiga 
skulder”. Som en avsättning redovisas visstids- och 
garantipensioner, kompletterande ålderspension samt 
särskild ålderspension. 

Kommunen har beslutat att årligen utbetala hela det 
årliga intjänandet av pensioner för individuell avsätt-
ning.

Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar 
vid årets slut. Till sammans med okompenserad över-
tid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas 
de som en kortfristig skuld. Semesterlöneskulden har 
under året minskat i förhållande till bokslut 2010. 
Skulden för okompenserad övertid har också minskat 
under året i förhållande till bokslut. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivni ngar. Avskrivningarna påbörjas den månad 
anläggningen tas i bruk. Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod, i enlighet med RKR:s rekommenda-
tion 11.1 avseende materiella anläggningstillgångar 
samt RKR:S idéskrift om avskrivningar. Följande av-
skrivningstider tillämpas främst:

Maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år

Fastigheter och anläggningar 20, 25 och 33 år.

Den tillämpade internräntan uppgår till 4 procent. 
För att en utgift ska aktiveras som en tillgång i balans-
räkningen ska den ekonomiska livslängden uppgå till 
minst tre år och anskaffningsvärdet uppgå till minst 
12 tkr. 

Immateriella tillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas den månaden 
tillgången tas i bruk. De tillgångar som redovisats här 
avser inköp av nya dataprogram med avskrivningstid 
på fem år.

Hylte kommun avviker när det gäller redovisning av 
exploateringstillgångar som är bokförda under mate-
riella anläggningstillgångar och ej som omsättnings-
tillgång. Detta på grund av svårighet att bedöma vilka 
exploateringsfastigheter som ska avyttras kommande 
år. 

Anslutningsavgifter
VA - anslutningsavgifter betraktas som intäkter och 
redovisas som en driftsintäkt på resultaträkningen, 
vilket ej följer rekommendationerna. 

Avsättningar
Hylte kommun gör med början 2003 en avsättning 
för återställande av deponin. Avsättningen som görs 
är baserad på överskottet som uppstått på verksamhe-
terna för avfall enligt beslut från kommunfullmäktige.
Hylte kommun gör även avsättning för framtida om-
struktureringskostnader som inte helt följer gällande 
rekommendationer, RKR nr 10.

Leasing avtal
Hylte kommun har för närvarande bara operationella 
leasingavtal och dessa bokförs ej som tillgång. Kost-
naden bokförs på resultatet och not lämnas angående 
kostnaden. 

Lånekostnader
Hylte kommun använder sig av både huvudregeln som 
säger att lånekostnader ska belasta resultatet då de 
uppkommer och av en alternativ princip. Denna prin-
cip innebär att lånekostnader hänförliga till anskaff-
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ning eller produktion av en tillgång som med nödvän-
dighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa ska 
inräknas i anskaffningsvärdet.

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
den kommunala redovisningslagen kap 8 och utfor-
mas enligt god redovisningssed. I koncernbokslutet 
ingår Hylte kommun och Stiftelsen Hyltebostäder 
(100 %). Den sammanställda redovisningen upprät-
tas enligt förvärvsmetoden med proportionell kon-
solidering. Förvärvs metoden innebär att belopp som 

inkluderas i den sammanställda redovisningens resul-
tat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företa-
get och att således förvärvat eget kapital elimineras. 
Bokslutet baseras på Hylte kommuns värderings- och 
avskrivningsprinciper. Om principerna väsentligt av-
viker från varandra i kommun och kommunala bolag 
justeras bolagens räkenskaper före sammanställning-
en. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan 
bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild 
av koncernens totala ekonomi. Obeskattade reserver 
har efter avdrag för latent skatteskuld hänförts till eget 
kapital.





Fullmäktiges utsedda revisorer har granskat kom-
munens verksamheter. Detta är deras berättelse.

Revisionsberättelse
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Revisorernas verksamhetsredogörelse 2011

tillfredsställande vis. Årlig övergripande granskning 
av räkenskaperna har skett och att den interna kon-
trollen inom nämnderna är tillräcklig. Revidering av 
revisionens risk- och väsentlighetsanalys har påbörjats 
under året och kommer att leda till en revisionsplan 
under 2012. Revisionen har haft regelbundna över-
läggningar med revisorerna i Region Halland och de 
övriga kommunerna i Halland. Under året har man 
kommit överens om en policy för samordning och in-
formation kring revision i gemensamma nämnder och 
gemensamt ägda företag i Halland.

Granskning år 2011
Granskningen har utförts enligt god revisionssed och 
revisionens arbete och de fördjupade granskningar 
som har slutförts, har dokumenterats i följande revi-
sionsrapporter:

•	 Inre - och yttre säkerhet på förskolor

•	 Upphandlingar inom Samhällsbyggnadsnämnden

•	 Räddningstjänsten

•	 Rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten

•	 Funktionshinderpolitik

Vår samlade bedömning utifrån granskningarna fram-
går av revisionsberättelsen.

Revisorernas verksamhetsredogörelse 2011

Uppdraget
Revisorernas uppgifter lyder under kommunallag, re-
visionsreglemente och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Revisionens syfte är att årligen granska 
den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrel-
sers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområ-
den. 

Varje år lämnar revisorerna en revisionsberättelse till 
fullmäktige. I revisionsberättelsen redovisar reviso-
rerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett 
särskilt yttrande om de förespråkar att ansvarsfrihet 
skall beviljas eller nekas. Revisorerna kan även rikta 
anmärkningar i sin revisionsberättelse.

Händelser under året
Revisionen har granskat att verksamheten hanteras 
på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 

Ansvarsområde

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument 
som på uppdrag av kommunfullmäktige granskar 
den kommunala verksamheten. Revisorerna är obe-
roende och arbetar objektivt och opartiskt. Under 
2011 har revisionen i Hylte kommun bestått av fem 
ledamöter och bistås av yrkesrevisorer från Ernst & 
Young på konsultbasis
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Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bonadsmuséet i Unnaryds  
hembygdspark
Bonadsmåleriet utvecklades i den-
na del av landet under 1700- och 
1800-talet. Muséet visar en obru-
ten 200-årig bonadstradition i Un-
narydstrakten. Det är Sveriges för-
sta och enda separata museum för 
det sydsvenska bonadsmåleriet. 

Landeryds Järnvägsmuseum
På Landeryds järnvägsmuseum, det 
enda järnvägsmuseet i Halland, kan du 
få en inblick i livet på en lokstation från 
sekelskiftet. Ta en tur efter ett gammalt 
ånglok, se hur äldre järnvägsfordon un-
derhålls eller gå en guidad tur om sta-
tionens och fordonens historia.

Bosgårdsfallet 
Strax väster om Torups samhälle 
ligger Bosgårdsfallet som är elva 
meter högt. Ljuvligt inbäddat i 
sommargrönskan är fallet ett per-
fekt utflyktsmål och klart sevärt, 
speciellt vid rikligt vattenflöde. Vid 
fallet fanns tidigare även en större 
såg och kvarn som var i bruk till 
början av 1930-talet.

Glashyttan i Nädhult
Är du intresserad av glasblåsning kan du ta vägarna 
förbi glashyttan i Nädhult. Här kan du komma och se 
glasblåsning med hela familjen. I galleriet som invigdes 
1998 kan du se de olika föremål som tillverkas i hyttan. 
Det finns även möjlighet att köpa bruks- och konstglas 
och även vissa specialbeställningar kan utföras efter eget 
önskemål.

Hylte kommun

Aktiviteter
I Hylte kommun finns det 
mycket att göra och uppleva. 
Alla våra små orter ligger nära 
varandra så du kan ta dig runt 
på en dag. Till fots, på cykel, 
till häst, längs åar och vatten-
drag, med bil och motorcykel 
- eller varför inte en kombi-
nation? För mer information 
om vilka aktiviteter Hylte kan 
erbjuda besök hylte.se/turism.

Nissaryds skans
På 1540-talet upp-
fördes en skans för 
att försöka stoppa 
danska invasioner 
och härjningar. Det 
är en 60x60 meter 
stor befästnings-
anläggning med en 
cirka 10 meter bred 
och 1,5-2 meter hög 
jordvall. Belägen på 
höger sida av vägen 
mellan Hyltebruk 
och Långaryd.
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