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God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning definieras av Kommunallagen 5 § ”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer 

som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning. Hylte kommun antar årligen, i samband med mål- och 

resursplansprocessen, finansiella och övergripande mål för verksamheten och dessa följs sedan upp i 

förvaltningsberättelsen. Vid en sammantagen värdering blir bedömningen att Hylte kommun haft delvis god 

ekonomisk hushållning vid delårsbokslut 2013. 
 

Måluppfyllelse finansiella mål samt övergripande mål för respektive fokusområde 
 

 Finansiella mål 

 

 Organisation  

 Kommuninvånare 

 Samhälle 

Finansiella mål, här redovisas delårsbedömning, för prognosbedömning se sid 11. 

  Övergripande mål   Delmål   Målnivå 

Finansiella mål ✘ Årets resultat ska under en femårsperiod i 
genomsnitt motsvara minst 2 % av skatter 

och bidrag 

  Årets resultat i förhållande till skatter och 
bidrag ska vara minst 1 % 

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

bidrag 

  Nämndernas kostnadsökning får inte vara 
högre än ökningen av skatter och bidrag 

    ✔ Soliditeten ska under en femårsperiod 

uppgå till i genomsnitt minst 30 % 
  Soliditeten ska uppgå till minst 25,2 % 

    ✘ Självfinansieringen på investeringar skall 

vara minst 80 % under en femårsperiod  
  Nettoinvesteringar ska till minst 81 % 

finansieras med egna medel 

     Nettoinvesteringen ska under en 

femårsperiod ej överstiga 10 % av skatter 
och bidrag 

  Nettoinvesteringen ska motsvara 11,3 % 

av skatter och bidrag 

    ✔ Långfristiga låneskulden exkl pensioner ska 

ej under en femårsperiod överstiga 50 % av 
anläggningstillgångarnas värde 

  Långfristig låneskuld exkl pensioner 

motsvarar 62,7 % av anläggningstill-
gångarnas värde 

Organisation 

  Övergripande mål   Delmål   Målnivå 

Hylte kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

 Mätning av andel nöjda medarbetare genom 
medarbetarundersökningar. 

  Andelen nöjda medarbetare ska uppgå till 
75 % under 2013 

    ✘ Mätning av antal sökande per platsannons   Antal sökande per annons ska vara 30 

under 2014. 

    ✘ Mätning av Friskhälsotal genom statistik 
från personalredovisningen. 

  2014 ska friskhälsotalet uppgå till 97 %. 

   Jämförelse av statistik över lönenivåer med 

jämförbara kommuner* utifrån SKL:s 

partgemensamma lönestatistik 

 Hylte kommun ska ha ett löneläge som 

motsvarar jämförbara kommuner 2014. 

* Med jämförbara kommuner menas kommungrupperingen som inkluderar: kommuner med färre än 25 000 invånare samt jämförelsegrupp södra Sverige (Halland, 

Kronoberg, Blekinge och Skåne). Utöver detta finns även referensstatistik i förhållande till Hallands kommuner och regionen. 

Kommuninvånare 

  Övergripande mål   Delmål   Målnivå 

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

 Avstämning av SCB:s medborgarunder-

sökning, NMI (Nöjd Medborgar Index, max 

100 p).   

  NMI-värdet för Hylte kommun ska vara 

bättre än genomsnittet i undersökningen 

hösten 2013. 

     Mätning av egen statistik gällande andel av 
nämndernas serviceåtaganden som är 

uppfyllda eller är nästan uppfyllda. 

  95 % av serviceåtagandena ska vara 
uppfyllda eller nästan uppfyllda. 

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt 

 Betyder att målet är delvis uppfyllt 

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt 

 Betyder att utvärdering ej genomförts 
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Kommuninvånare, fortsättning 

  Övergripande mål   Delmål   Målnivå 

Barn och unga i Hylte ska ha bra 
uppväxtvillkor. 

✘ Mätning av andel elever med fullständiga slut-

betyg genom Öppna jämförelser (SKL) och 
egen statistik. 

  Andelen elever med fullständiga slutbetyg 

ska öka med minst 2 % per år för att på sikt 
nå 100 %. 

    ✘ Mätning av andel elever med behörighet till 

gymnasiet genom Öppna jämförelser (SKL) 

och egen statistik. 

  Andelen elever med behörighet till 

gymnasiet ska öka med minst 2 % varje år 

för att på sikt nå 100 %. 

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

  Andelen elever som upplever trivsel i 
skolan ska öka med minst 2 % per år för att 

på sikt nå 100 %. 

Kommuninvånarna i Hylte ska 
uppleva att de har inflytande på 
kommunens verksam¬heter och 
beslut. 

 Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NII (Nöjd Inflytande Index, max 100 

p).  

  NII: ska vara bättre än genomsnittet hösten 
2013 

     Mätning av valdeltagande genom Valmyndig-

hetens statistik över valdeltagande i kommun-

valet gällande andel av röstberättigade. 

  Valdeltagandet ska öka jämfört med valet 

2010 

Samhälle 

  Övergripande mål   Delmål   Målnivå 

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

 Avstämning av SCB:s medborgarundersök-

ning, NRI (Nöjd Region Index, max 100 p).  

 

  NRI-värdet för Hylte kommun ska vara 

bättre än genomsnittet i undersökningen hö-

sten 2013. 

    ✘ Mätning av upplevd trygghet genom brotts-
statistik från BRÅ 

  Brottstatistiken för Hylte kommun ska vara 
lägre än snittet i Halland och riksgenom-

snittet, 2014 

     Folkhälsan mäts genom uppföljning av ohälso-
talen i relation till jämförbar kommungrupp. 

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

 

Styr- och kvalitetssystem 

Hylte kommuns styrmodell innebär en tydlig styrning 

med hjälp av mål tillsammans med resurser. Politiker 

prioriterar och beslutar om fördelning av resurser sam-

tidigt som det ska skapa förutsättningar för kvalitet i 

verksamheten. Verksamhetens ansvar är att leverera det 

politikerna har beslutat om med hjälp av de resurser de 

blivit tilldelade. Verksamheterna har också ansvar för att 

det som levereras också levereras med kvalitet. Detta 

innebär att kvalitetsaspekten är ett gemensamt ansvar 

mellan politiker, ledning och personal i verksamheten.  

Styrmodellen består av två huvudprocesser, Mål- och 

resursprocess samt Uppföljning och redovisning. Visio-

nen antas av kommunfullmäktige och svarar på vart 

kommunen vill föra organisationen. Den har ett lång-

siktigt perspektiv som sträcker sig över flera mandat-

perioder. 

Fokusområden speglar olika dimensioner i verksam-

heten. De övergripande målen visar inriktningen 

verksamheten skall fokusera på inom det aktuella 

fokusområdet. Till de övergripande målen kopplas 

mätbara delmål som följs upp regelbundet. Målnivån 

beskriver önskat resultat gällande kvalitet, effektivitet 

och volym med mera. Mätning är av central betydelse för 

att visa eller ge svar på om målen har uppnåtts, helt eller 

delvis eller inte alls.  

 

Inför budget 2012 reviderades kommunens fokus-

områden och övergripande mål. Underlag för revide-

ringen var dels ett diskussionsunderlag som låg till grund 

för en genomlysning av kommunens politiska mål i 

samband med en EU-projektanalys, den så kallade 

WEPA-analysen, som gjordes under året och dels den 

politiska diskussionen under WEPA-processen. De nya 

fokusområdena är: 

 Organisation - medarbetare 

 Kommuninvånare 

 Samhälle 

De övergripande målen ligger också till grund för 

nämndernas målarbete. Nämnderna beslutar egna 

mätbara delmål som kopplas till de övergripande målen 

och delmålen utgörs då av serviceåtaganden, 

utvecklingsmål eller utvalda aktiviteter.  

Uppsiktsplikten 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela 

kommunens samlade verksamheter, för såväl nämnder 

som kommunala bolag. Under 2012 har detta arbetet 

planerats, systematiserats och genomförts. 
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Mål- och resursplanen (MRP) inklusive fokusområden är 

ett viktigt styrdokument som ger underlag för planerad 

verksamhet och ekonomi. MRP fastställs av kommun-

fullmäktige i juni månad med ett justeringsbeslut i 

november månad för att kunna möta externa förändringar 

som sker under perioden. Kommunstyrelsens arbetsut-

skott har årligen i samband med MRP-arbetet en träff 

med nämndernas presidier. 

Uppföljning, utvärdering och analys av ekonomi, mål-

uppfyllelse, prestation och kvalitet ger ökad tyngdpunkt i 

ekonomistyrningen. Uppföljning som redovisas till 

kommunstyrelsen görs efter tre, sex och nio månader, 

den efter sex månader hanteras i samband med 

kommunens delårsbokslut. Uppföljningen efter tre och 

sex månader sker i samråd mellan nämndernas presidier 

och ekonomichef. Kommunstyrelsen har utöver detta 

samråd med stiftelsen Hyltebostäders samt varje nämnds 

presidium två gånger per år. Nämnden fastställer 

därutöver regler för hur och när uppföljningen utöver 

ovanstående ska sammanfattas och rapporteras till 

nämnd.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

kommunens totala resursplanering. Som ett led i det 

arbetet bevakar styrelsen uppföljningar av både mål och 

resurser. Kommunstyrelsen kallar nämndspresidierna till 

möte i samband med MRP-beredning och i samband med 

att boksluten är klara. Därutöver kallas nämnds-

presidierna till kommunstyrelsen för samråd där uppfölj-

ning är en del i agendan. 

Resultat 

Hylte kommun har med hjälp av sitt intensiva 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 arbetet 

ytterligare har kommunens fokusområden arbetats om 

inför 2012 och har istället för fem blivit tre.  

Sedan våren 2012 pågår ett arbete med att införa ett nytt 

beslutstödssystem för att förbättra och underlätta arbetet 

med ekonomi och kvalitet för samtliga i organisationen. I 

samband med detta kommer också rutiner för 

nämndernas uppföljning av de övergripande målen att 

utarbetas, vilket gör att även de mera långsiktigare målen 

kan följas med tätare intervall. Tanken med det här 

arbetet är att utvecklingen ska kunna mätas och redovisas 

både med övergripande mått och med nämndernas mer 

verksamhetsspecifika mått. Syftet är att tydligare kunna 

beskriva hur nämnder och verksamheter jobbar mot 

kommunens gemensamma mål. 

I delårsredovisningen redovisar kommunen på ett öppet 

och systematiskt sätt måluppfyllelsen för kommunens 

övergripande mål i förvaltningsberättelsen. Varje över-

gripande mål, delmål och målnivå värderas med grön, 

gul eller röd symbol för uppnådd nivå, delvis uppnådd 

nivå respektive ej uppnådd nivå. Svart symbol kan även 

förekomma i de fall någon mätning ej är genomförd. 

Värdering på liknande sätt görs för respektive nämnds 

serviceområden med tillhörande serviceåtaganden med 

färgmarkering som ovan i verksamhetsberättelserna, 

under avsnitt Våra verksamheter. 

Det är svårt att göra en sammanvägd värdering av god 

ekonomisk hushållning för hela Hylte kommuns 

verksamheter för delår 2013. De övergripande målen är 

nya sedan 2012 och flera av dem har ännu inte 

utvärderats. Även en del av nämndernas delmål är ej 

uppmätta av olika skäl och orsaken kan vara att 

intervallen mellan mätningarna är lite längre. Intervallen 

för mätningarna av flertalet mått är antingen satta på 

helåret, vart annat år eller på ännu längre sikt. Arbete 

pågår för att en tätare uppföljning ska bli möjlig efter det 

att rutiner för nämndernas uppföljning av de 

övergripande målen har arbetats in i Mål- och 

resursplansprocessen. 

Kommunens finansiella mål är nya för 2013 och för 

delåret är tre av sex mål inte uppfyllda. Två mål är 

uppfyllda och ett är delvis uppfyllt. Prognosen för helåret 

2013 ser dock bättre ut då fyra av sex mål bedöms kunna 

uppnås. Sammantaget görs bedömningen att de 

finansiella målen redovisar delvis uppnådd nivå.  

Vad gäller kommunens verksamhetsmässiga mål bedöms 

samtliga fokusområden, Samhälle, Kommuninvånare och 

Organisation, som delvis uppnådda.  

Resultaten för de finansiella målen ställt mot de 

verksamhetsmässiga gör att bedömningen är att Hylte 

kommun i delårsbokslut 2013 delvis uppnår god 

ekonomisk hushållning. En stark ekonomisk ställning är 

viktig i fortsättningen och även verksamhetsmässigt är 

det viktigt att jobba med ständiga förbättringar.  

Intern kontroll 

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande 

ansvar för den interna kontrollen inom hela kommunen. 

Uppsiktspliktens innebörd regleras i reglemente för 

intern kontroll som antogs under 2011. Uppföljning av 

den interna kontrollen har för första gången gjorts i 

samband med årsbokslutet för 2012. Varje nämnd har 

utfört sin uppföljning vilken sedan redovisats till 

kommunledningskontoret. De flesta kontrollerna visar 

inga avvikelser och ett fåtal kontrollmoment har av olika 

anledningar inte kunnat följas upp. I de fall 

uppföljningarna visat avvikelser det vill säga att rutinen 

inte fungerar har förbättringsarbete påbörjats. Nästa 

uppföljning sker i samband med årsbokslutet för 2013. 
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Organisation - medarbetare 

Fortsatt arbete med sjukfrånvaron främst genom utvecklandet av Uppdrag hälsa har fortgått under 

året och utvärderingar visar att korttidsfrånvaron har minskat i kommunen dock har en ökning av 

långtidsfrånvaron skett vilket bland annat kan härledas till svåra 

icke-arbetsrelaterade sjukdomar. 

Fokusområde Organisation - uppvisar delvis uppnådd nivå ● 

Fokusområdet inrymmer ett mål med fyra olika delmål. 

Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. ● 

  Delmål   Målnivå   Kommentar 

Mätning av andel nöjda medarbetare genom 

medarbetarundersökningar. 
  Andelen nöjda medarbetare ska 

uppgå till 75 % under 2013 

  Mäts genom enkät som genomförs hösten 2013. 

Mätning av antal sökande per platsannons   Antal sökande per annons ska 
vara 30 under 2014. 

  Antal sökande per annons är 16 vid delår 2013. 

Mätning av Friskhälsotal genom statistik från 
personalredovisningen. 

  2014 ska friskhälsotalet uppgå 
till 97 %. 

  Vid delår 2013 ligger friskhälsotalet på 95,1% vilket är 
detsamma som vid bokslut 2012. 

Jämförelse av statistik över lönenivåer med 

jämförbara kommuner* utifrån SKL:s 

partgemensamma lönestatistik 

  Hylte kommun ska ha ett 

löneläge som motsvarar 

jämförbara kommuner 2014. 

  Kommunens lönestruktur är tvådelad, kommunen är 

löneledande bland kollektivanställda men ligger cirka 10 

% lägre i fråga om löner för tjänstemän och chefer. 

* Med jämförbara kommuner menas kommungrupperingen som inkluderar: kommuner med färre än 25 000 invånare samt jämförelsegrupp södra Sverige 

(Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne). Utöver detta finns även referensstatistik i förhållande till Hallands kommuner och regionen. 
 

Hylte kommun hade 917 medarbetare vid delår 2013. 

Av dessa var 824 tillsvidareanställda och 93 visstids-

anställda. Det innebär en ökning med 16 tillsvidare-

anställda och en minskning med 9 visstidsanställda. Det 

totala antalet årsarbetare har ökat med 12,2. 

Inkonverteringsregler för visstidsanställda och utökad 

verksamhet inom exempelvis asylboendet är förkla-

ringar till den ökande tillsvidareanställda personalen. 

Medelsysselsättningsgraden har ökat marginellt.  
 

Personalen i siffror 

 
Delår Delår 

  2013 2012 Avv 

Antal anställda 917 910 7 

     Tillsvidareanställda 824 808 16 

     Visstidsanställda 93 102 -9 

Andel män % 12,7 12,4 0,3 

Andel kvinnor % 87,3 87,6 -0,3 

Genomsnittlig anställningstid  14 13,8 0,2 

    för män 9,2 8,7 0,5 

    för kvinnor 14,7 14,6 0,1 

Medelålder (år) 45,9 46,2 -0,3 

Medelsysselsättning (%) 89,6 89,5 0,1 

Antal pensioneringar 6 9 -3 

Lönekostnader (mkr) 202,3 196,6 5,7 

Personalkostnader (mkr) 204,6 199,1 5,5 

Årsarbetare 748,2 712,7 35,5 

Rekryteringsbehov 

Under de närmaste tio åren kommer 186 medarbetare att 

nå pensionsåldern vilket motsvarar 22,6 procent av de 

tillsvidareanställda. De största pensionsavgångarna 

återfinns inom vården och barnomsorgen/skolan.   
 

Pensionsavgångar 

 
14-18 19-23 Totalt 

Omsorgsassistenter 23 39 62 

Legitimerad personal (OK*) 2 4 6 

Lärare/adjunkt 8 18 26 

Förskolelärare 6 6 12 

Fritidspedagog 2 1 3 

Barnskötare/dagbarnvårdare 3 13 16 

Elevassistenter 1 
 

1 

Fastighet/park/anläggning 1 
 

1 

Köks- och städpersonal 8 7 15 

Administrativ personal 10 7 17 

Chefer 4 5 9 

Teknisk personal 2 3 5 

Övriga 5 8 13 

 

75 111 186 

*Omsorgskontoret    

 

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt 

 Betyder att målet är delvis uppfyllt 

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt 

 Betyder att utvärdering ej genomförts 
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Jämställdhet 

Hylte kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning 

inom yrkesgrupperna. Könsfördelningen fortsätter dock 

att vara ojämn inom kommunen fördelningen mellan 

könen har förändrats något med en ökning av antalet 

män från 12,4 procent till 12,7 procent. 

Hälsa 

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,2 procent 

jämfört 2012. Andelen långtidssjuka har ökat med 3,4 

procent i förhållande till föregående år. Ökningen av 

sjukfrånvaron följer en mer övergripande uppåt¬gående 

trend på arbetsmarknaden men den fortsatta ökningen 

har sannolikt en kvardröjande effekt från tidigare 

svårare sjukdomsfall från 2012. 

 

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % 

 
Delår Delår 

 

 
2013 2012 Avv 

   Totalt för alla arbetstagare 4,9 5,1 -0,2  

     kvinnor 5,3 5,6 -0,3  

     män 2,6 2,4 0,2  

     personer upp till 29 år 2,3 3,2 -0,9  

     personer mellan 30-49 år 4,5 4,3 0,2  

     personer 50 år och äldre 6,3 6,8 - 0,5  

Varav långtidssjukfrånvaro* 45,5 42,1 3,4  

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron 

 

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % 

 
Sjukfrånvaro 

andel långtids-
sjukfrånvaro 

Kommunledning 2,5 36,3 

Barn- och ungdom 3,2 27,6 

Omsorg 6,5 48,2 

Samhällsbyggnad 7,4 77,8 

Arbets- och näringsliv 4,7 23,4 

Totalt alla  4,9 45,5 

 

Antal medarbetare per chef 

Den genomsnittlige chefen inom Hylte kommun har 21 

medarbetare vilket det även var 2011. 

Det fanns vid årsskiftet 21 chefer inom kommunen som 

har fler än 20 tillsvidareanställda medarbetare att leda 

och utveckla. Variationen är stor, med som minst tre och 

som flest 33 medarbetare.  

 

Antal medarbetare per chef, medelvärde 

 
Delår Delår 

 
2013 2012 

Kommunledningskontoret 9 8 

Samhällsbyggnadskontoret 17 16 

Arbets- och näringslivskontoret 13 13 

Barn- och ungdomskontoret 24 22 

Omsorgskontoret 24 23 

Medelvärde totalt 21 19 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god personal-

politik skapar förutsättningar för kommunens medarbe-

tare att utföra ett bra arbete och leverera en hög kvalitet 

på de tjänster kommunen erbjuder. 

Kommunen arbetar målmedvetet för att stärka sin 

arbetsgivarprofil. Bland annat har kommunen infört nya 

former av personalförmåner via bruttolöneavdrag (perso-

nalbil, privat sjukvård) och satsar stort på psykosociala 

insatser för att öka trivseln och motverka konflikter. 

Kommunen har även ingått ett samarbete med Hallands 

Trainee för att attrahera unga akademiker och för att 

underlätta personalförsörjningen. 

Kommunen har idag offentliga Hallands mest utarbetade 

personalportfölj och arbetar ständigt med att stärka 

synligheten och profilen för kommunen som arbetsgivare. 

Personalpolitiskt har kommunen dock vissa svårigheter 

att konkurrera lönemässigt inom tjänstemannayrken vilket 

är ett strategiskt problem. Däremot är kommunen löne-

ledande inom de så kallade kollektivanslutna yrkes-

grupperna och ligger där topp tio i landet. 

Friskträningskort subventioneras till månadsanställda. 

Priset för ett årskort i Örnahallen uppgår till 2 400 kr 

varav den enskilde betalar 300 kr. Förmåner som ingår i 

träningskortet är fri tillgång till träningslokal, simbassäng, 

längdskidåkningsspår, deltagande i friskvårdspass, samt 

tillträde till en föreläsningsserie i friskvårdens tema.  

Under hösten anordnas Framtidstrodagarna för tredje 

gången. Dagarna har blivit mycket populära bland de 

anställda och utgör en allt viktigare del i kommunens 

arbete med arbetsgivarprofilering. 

Arbetsmiljö 

Örnahallens medarbetare har, tillsammans med personal-

enheten och företagshälsovården, fortsatt att utveckla 

Uppdrag hälsa och kommunens friskvårdsarbete vilket 

också uppmärksammats nationellt.  

I dagsläget har alla chefer och skyddsombud genomgått 

en arbetsmiljöutbildning, den så kallade BAM-

utbildningen. En fortsatt trend är dock att behovet av 

psykosociala åtgärder har ökat under de senaste åren men 

att de fysiska skadorna minskat. För att möta behovet 

kommer utbildningsinsats att genomföras hösten 2013. 

2013 är första året med det nya samverkansavtalet som 

kommer att tas i bruk fullt från och med hösten 2013.  
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Kommuninvånare 

Det är viktigt att arbeta för att locka fler invånare till att bosätta sig i Hylte kommun men det är också viktigt att 

fokusera på att locka befolkningen att stanna kvar. Inte minst i spåren av neddragningarna som sker inom 

näringslivet med färre arbetstillfällen som följd. Därför har kommunfullmäktige beslutat om fokusområdet 

Kommuninvånare. 

 

Fokusområde Kommuninvånare – uppvisar delvis uppnådd nivå ● 

Fokusområdet inrymmer tre övergripande mål med olika delmål som beskrivs i 

nedan tabell. 

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

  Delmål   Målnivå   Kommentar   

Avstämning av SCB:s medborgarundersök-

ning, NMI (Nöjd Medborgar Index, max 100 

p).   
Frågorna med inriktning på: Bemötande och 

tillgänglighet, Förskolan, Grundskolan, 

Gymnasieskolan, Äldreomsorgen, Stöd för 
utsatta personer, Gator och vägar, Gång- och 

cykelvägar, Fritid – Idrott, Fritid – Kultur, 

Miljöarbete, Vatten och avlopp, Renhållning, 
Räddningstjänsten.  

  NMI-värdet för Hylte kommun 

ska vara bättre än genomsnittet 

i undersökningen hösten 2013. 

  I senaste mätningen 2010 var NRI-värdet 47 p för 

Hylte kommun (snitt för alla deltagande kommuner 

var 56 p, bästa kommun 65 p) 
NMI mäts vart fjärde år, nästa mätning hösten 2013. 

  

Mätning av egen statistik gällande andel av 
nämndernas serviceåtaganden som är upp-

fyllda eller är nästan uppfyllda. 

  95 % av serviceåtagandena ska 
vara uppfyllda eller nästan 

uppfyllda. 

  Måluppfyllelse i delårsbokslutet uppgår till 93,2 % 
(82 av 88 uppmätta serviceåtaganden) vilket är en 

ökning med 3 procentenheter jämfört med bokslut 

2012. Antalet ej uppmätta är 5. 

  

Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor.  

  Delmål   Målnivå   Kommentar   

Mätning av andel elever med fullständiga 

slutbetyg genom Öppna jämförelser (SKL) 

och egen statistik. 

  Andelen elever med full-

ständiga slutbetyg ska öka med 

minst 2 % per år för att på sikt 
nå 100 %. 

  Andel elever som fått betyget E eller högre är 69 % 

och målet bedöms inte vara uppfyllt. 
  

Mätning av andel elever med behörighet till 
gymnasiet genom Öppna jämförelser (SKL) 

och egen statistik. 

  Andelen elever med behörighet 
till gymnasiet ska öka med 

minst 2 % varje år för att på 
sikt nå 100 %. 

  Andel elever som är behöriga till gymnasiet är 78 % 
vilket är 4 procentenheter lägre än föregående 

mätning 

  

Mätning av andel elever som upplever trivsel i 

skolan genom enkät i 9 åk (SKL). 
  Andelen elever som upplever 

trivsel i skolan ska öka med 

minst 2 % per år för att på sikt 
nå 100 %. 

  Trivseln följs upp i nationell enkät från SKL. Senaste 

mätningen som gjordes 2010 visade att 41 % av 

eleverna upplevde trivsel i skolan. Enkäten finns ej 
kvar och mätmetod kommer att ses över. 

  

Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksam¬heter och beslut.  

  Delmål   Målnivå   Kommentar   

Avstämning av SCB:s medborgarunder-

sökning, NII (Nöjd Inflytande Index, max 100 

p).  

  NII: ska vara bättre än 

genomsnittet hösten 2013 

  I senaste mätningen 2010 var NII-värdet 40 p för 

Hylte kommun (snitt för alla deltagande kommuner 

var 42 p, bästa kommun 53 p) 
NII mäts vart fjärde år, nästa mätning hösten 2013. 

  

Mätning av valdeltagande genom Valmyn-
dighetens statistik över valdeltagande i 

kommunvalet gällande andel av röstbe-

rättigade. 

  Valdeltagandet ska öka jämfört 
med valet 2010 

  I valet 2010 var valdeltagandet 78,11 %  
(riksgenomsnitt 81,62 %) 

Nästa mätning kommer att ske vid kommunvalet 

2014. 

  

 

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt 

 Betyder att målet är delvis uppfyllt 

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt 

 Betyder att utvärdering ej genomförts 
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Bra service med god kvalitet 

Målet handlar om den kommunala service som riktar sig 

direkt till Hylte kommuns kunder – barn, elever, om-

sorgstagare, anhöriga, klienter, besökare, abonnenter, 

företagare, medborgare och andra som nyttjar kommu-

nens tjänster. Målet inrymmer kommunens samtliga 

serviceåtaganden och var nytt inför 2012.  

Vid en sammanställning av samtliga uppmätta service-

åtaganden visar måluppfyllelsen vid delårsbokslut 2013 

på en minskning på 0,6 procentenheter jämfört med 

delårsbokslut 2012 men en ökning med 3 procentenheter 

jämfört med bokslut 2012. Målet är att 95 procent av 

kommunens samtliga serviceåtaganden ska vara helt eller 

delvis uppfyllda. Andelen serviceåtaganden som inte har 

utvärderas vid delår 2013 har minskat jämfört med 

delåret 2012. Andelen mål som inte utvärderats medför 

en viss osäkerhet i analysen av måluppfyllelsen. Den 

samlade bedömningen är att målet delvis är uppnått.  

Trots den bedömningen kan man ändå hävda att kommu-

nens service håller en relativt god kvalitet. Resultaten per 

nämnd ser goda ut och det är bara arbets- och 

näringslivsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden 

som inte helt eller delvis uppfyller nästan alla sina 

serviceåtaganden. Inom arbets- och näringslivsnämnden 

är det endast ett åtagande som inte uppfylls och det gäller 

skuldsanering. Orsaken är kraftigt ökad arbetsbelastning 

inom Individ- och familjeomsorgen och nämnden har nu 

förstärkt personalgruppen och beräknar kunna förbättra 

måluppfyllelsen till bokslut 2013. Inom barn- och 

ungdomsnämndens verksamheter pågår ett intensivt 

förbättringsarbete som på sikt bör leda till en högre 

måluppfyllelse. Eftersom barn- och ungdomsnämnden 

ansvarar för 35 av kommunens totalt 97 mål har 

nämndens måluppfyllelse också en stor del i kommunens 

totala resultat. 

 

Invånarnas uppfattning om Hylte kommuns service följs 

upp i samband med SCB:s medborgarundersökning 

2013. Med syfte att nå bra resultat i mätningarna arbetar 

kommunen med att utveckla både tillgängligheten och 

kommunens dialog med invånarna. Detta görs bland 

annat genom att införa e-tjänster och arbeta vidare med 

kommunens synpunktshantering. Kommunen har också 

tagit initiativ för att införa gemensam kundtjänst för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens 

egen arbetsmarknadsenhet. 

Barn och ungas uppväxtvillkor 

Bra uppväxtvillkor handlar både om uppväxtmiljön för 

barn och elever som finns inom barnomsorg och skola, 

och det handlar också om de förutsättningar som de unga 

får med sig i sina fortsatta liv. Grundtanken är att en bra 

uppväxt ger bra förutsättningar för att möta framtiden.  

Två av delmålen uppnås inte och ett av dem visar på en 

negativ utveckling jämfört med resultatet från 2012. 

Verksamheten har fortsatt med det övergripande 

förbättringsarbetet som går under temat Hyltes Unga 

Framtid. Inom grundskolan arbetar verksamheten bland 

annat med förändrade arbetssätt och olika sätt att 

kartlägga grunden till bristerna. Inom gymnasiet ska mer 

information om behörighetsgivande kurser ges till 

eleverna och uppföljning i dessa ämnen bör göras med 

aktuella lärare och rektor för att ge en bild av hur 

behörighetsresultatet ser ut och hur målet kan nås.  

Invånarnas inflytande 

Målet handlar om hur kommunen som en offentlig de-

mokratisk organisation främjar medborgarnas möjlighe-

ter till insyn, delaktighet och påverkan på de beslut som 

rör kommunens verksamheter och utveckling. Aktiviteter 

inom fyra områden är prioriterade: Kontakt, information, 

påverkan och förtroende. 

Invånarnas upplevda inflytande på kommunens 

verksamheter och beslut kommer att följas upp i 

samband med SCB:s medborgarundersökning 2013. 

Valdeltagandet följs upp vid kommande val 2014. 
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Samhälle 

Befolkningen i Hylte kommun minskade under första halvåret 2013 med 30 invånare till 10 002 vid årets slut. 

Jämfört med delårsbokslut 2012 har befolkningen minskat med 108 invånare. Detta påverkar kommunens 

ekonomiska förutsättningar på ett negativt sätt. Det är viktigt att prioritera arbete för att bryta den negativa 

trenden. Därför har kommunfullmäktige beslutat om fokusområdet Samhälle. 

 

Fokusområde Samhälle – uppvisar delvis uppnådd nivå ● 

Fokusområdet inrymmer ett mål med tre olika delmål. 

 

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

  Delmål   Målnivå   Kommentar   

Avstämning av SCB:s medborgarundersök-

ning, NRI (Nöjd Region Index, max 100 p) 
 

Frågorna med inriktning på: helhetskänsla, 

rekommenderar andra att flytta hit, arbets-
möjligheter, utbildningsmöjligheter, miljö, 

bostäder, trygghet, kommunikationer, 

kommersiellt utbud och fritid 

  NRI-värdet för Hylte kommun 

ska vara bättre än genomsnittet 
i undersökningen hösten 2013. 

  I senaste mätningen 2010 var NRI-värdet 52 p för 

Hylte kommun (snitt för alla deltagande kommuner 
var 62 p, bästa kommun 74 p) 

 

NRI mäts vart fjärde år, nästa mätning hösten 2013. 

  

Mätning av upplevd trygghet genom brotts-
statistik från BRÅ 

  Brottstatistiken för Hylte 
kommun ska vara lägre än 

snittet i Halland och riksge-

nomsnittet, 2014 

  Mellan 2011 och 2012 ökade antal anmälda brott per 
100 000 invånare i kommunen till 13 672, 2 453 fler 

än 2011. Motsvarande siffra för Halland 2012 var 

11 580 och för riket 14 734, minskning med 197 
respektive 254 jämfört med 2011. 

  

Folkhälsan mäts genom uppföljning av ohäl-
sotalen i relation till jämförbar kommungrupp. 

  Ohälsotal för Hylte kommun 
ska vara bättre än snittet inom 

kommungruppen 2014 

  För helår 2012 var ohälsotalet 24,1 ( Halland 24,6 
och riket 27,0) vilket är en försämring med 1,1 

jämfört med 2011 

  

 

Hylte – en attraktiv kommun 

Målet om attraktivitet handlar om kommunen som ett 

geografiskt område och hur invånarna uppfattar att det är 

att leva och bo i Hylte. Kommunen som organisation har 

ett gemensamt ansvar tillsammans med invånarna, före-

ningarna, det lokala näringslivet och andra myndigheter 

att forma samhället och göra det till en attraktiv plats där 

det är gott att leva och verka. För att nå målet vill 

kommunen prioritera insatser inom fyra områden: attrak-

tivt boende, arbetskraftsförsörjning, kultursamarbete i 

regionen samt folkhälsa. 

Målet kommer delvis att följas upp i helårsbokslutet. 

Invånarnas uppfattning av kommunens attraktivitet 

kommer att följas upp i samband med SCB:s medborgar-

undersökning 2013. 

Brottsförebyggande rådet följer upp statistik över antal 

anmälda bort per 100 000 av medelfolkmängden. Under 

våren kom statistiken för 2012 och tyvärr visar den att 

antalet anmälda brott ökat med 21,9 procent jämfört med 

2011. Det är också 2 092 fler anmälda brott än jämförbart 

antal för Halland men 1 062 färre anmälda brott än 

jämförbart antal för riket.  

 

 

Folkhälsan mäts genom statistik från Försäkringskassan. 

Ohälsotalet är antal utbetalda dagar med sjukpenning, 

arbetsskadesjukpenning med mera från socialförsäk-

ringen relaterat till befolkningen i åldrarna 16 till 64 år. 

Trots att Hylte kommuns ohälsotal har försämrats med 

1,1 är det fortfarande bättre än ohälsotalet både i 

Halland och i riket. 

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt 

 Betyder att målet är delvis uppfyllt 

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt 

 Betyder att utvärdering ej genomförts 
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En kartläggning av kontorens folkhälsoarbete har gjorts 

och den syftar till att ge en tydligare bild av vad det görs 

för folkhälsoinsatser i dagsläget, var det finns 

utvecklingsmöjligheter och var fokus skulle kunna ligga 

i framtiden för att tillgodose behovet av hälsofrämjande 

åtgärder. Detta leder också till att synen på vad 

folkhälsa är breddas där alla kontoren är delaktiga i att 

skapa ett bättre samhälle sett ur ett folkhälsoperspektiv. 

I samarbete med Region Halland har en Välfärdsredo-

visning för Hylte arbetats fram. Den har spridits i 

nämnderna och bör i framtiden vara ett underlag för 

politikers val av insatser och stimulera diskussionen 

kring vägval i den lokala välfärdspolitiken. Genom att 

skapa en klar bild över hur invånarna mår och inom 

vilka områden förbättringar behövs, kan rätt insatser 

göras inom de prioriterade områdena. 

Samhällsekonomi 

Den ekonomiska utvecklingen har under årets början 

varit fortsatt svag, såväl internationellt som i Sverige. 

Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock 

gradvis stärkts. Sveriges kommuner och Landsting 

(SKL) förutser i sin senaste prognos 2015-08-15 att 

konjunkturen stärks framöver. Återhämtningen blir dock 

inledningsvis svag. SKL bedömer att svensk BNP i år 

växer med 1,1 procent och nästa år beräknas tillväxten 

bli 2,4 procent. 

Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer 

sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år 

som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar 

förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination 

med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och 

löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar 

tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter 

avdrag för pris- och löneökningar, är däremot 

skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år 

begränsas tillväxten av sänkta pensioner. 

Befolkningsutveckling 

Den sista juni 2013 var den totala befolkningen i 

kommunen 10 002 vilket är en minskning med 30 sedan 

årsskiftet och minskning med totalt 108 personer 

jämfört med delårsbokslut 2012. Antalet födda under 

första halvåret 2013 uppgick till 47 vilket är samma som 

första halvåret 2012. Däremot är det färre som avlidit 

under första halvåret 2013, 57 jämfört med 66 under 

första halvåret 2012. Det innebär att födelsenettot 2013 

uppgår till -10 vilket är mindre än 2012 års delårs-

bokslut då födelsenettot var -19. Antalet inflyttade till 

kommunen understiger 2013 antalet utflyttade med 20 

personer vilket förklarar den övriga skillnaden i antal 

invånare. Under första halvåret 2012 var flyttningsnettot 

positivt och antal inflyttade översteg antal utflyttade 

med fyra. 

I de övriga hallandskommunerna ökar folkmängden och 

i Halland totalt var ökningen under första halvåret 1 003 

vilket ändå är en mindre ökning än för första halvåret 

2012 då befolkningen ökade med 1 251.  

För Hylte Kommun blir konsekvensen av en vikande 

befolkningsutveckling att skatteunderlaget minskar. 

Kommunens ekonomi krymper och därmed ökar kraven 

på prioriteringar för att få tillgängliga resurser att möta 

det ökade kravet på tjänster och kvalitet. 

Hållbar utveckling 

Hylte kommun har tagit stora steg framåt i Miljöaktuellts 

miljöranking i den senaste mätningen. Av 290 kommu-

ner har Hylte gått från plats 206 till 149. 

I Statoils kommun och länsranking, har bilkörningen i 

Hylte kommun minskat med 3,4 procent det gångna 

året, medelvärde i riket 1,7 procent och i Halland 2,0 

procent. Hylte kommun finns på 22 plats i Sverige av de 

kommuner som minskat bilkörningen mest.  

Hylte kommun och de övriga hallandskommunerna är 

alla medlemmar i Sveriges ekokommuner och utgör 

därmed ett ekolän/ekoregion. Det pågår diskussioner om 

vilka mervärden detta kan ge. Bland annat har 

diskussioner om samarbete kring en regional anläggning 

i Halland för omhändertagande av insamlat matavfall 

för biogasproduktion inletts. 

Införande av nytt avfallssystem med utsortering av 

matavfall till biogasproduktion har pågått i Hylte under 

våren 2013. Som kommuninvånare kan man få en lägre 

avfallstaxa om man väljer att sortera sitt avfall. 

Energisamordnaren som jobbar med energieffekti-

visering i kommunens anläggningar ingår nu som en del 

av teamet på Hyltebostäder. Energirådgivning har också 

riktats till småföretag i samband med tillsynsbesök 

under våren 2013. 

Två LONA-projekt har genomförts i Hylte det gångna 

året. Det ena handlade om skyltning av cykelleder runt 

Bolmen och Färgensjöarna samt Jällunden, det andra 

om utveckling av ett koncept för en Naturskola i Hylte. 

Ett förslag för införande av Naturskola kommer att 

läggas fram för beslut till politikerna hösten 2013. 

I Hyltes nya detaljplan för kalkning 2012-2014 har det 

skett en minskning av kalkmängderna med cirka 20 

procent. Detta för att mängden försurande nedfall över 

Sverige har minskat. En vattenkemisk uppföljning sker 

kontinuerligt för respektive åtgärdsområde så att vi kan 

se effekterna av de minskade kalkgivorna. Sjökalkning 

sker framför allt under hösten med cirka 1 000 ton kalk 

totalt i kommunen. Helikopterkalkning görs framför allt 

i våtmarker med cirka 300 ton kalk under våren. Endast 

en liten mängd, cirka 30 ton kalk sprids med hjälp av 

doserare. Fiskevårdsområden ansvarar för skötsel av 

dessa. 
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Hylte kommuns energi- och klimatstrategi 

  Mål Kommentar 

✔
1. Energistrategiska frågor i kommunens planering. Kommunens avfallsplan säger att matavfallet ska sorteras ut och bli en 

resurs för biogasproduktion alt användas till kompostering. 

✔
2. Självförsörjningsgrad av elproduktion ska öka i 
kommunen. 

De första vindkraftverken är uppförda i kommunen. Vattenkraft-
produktionen i kommunen motsvarar ungefär den mängd elenergi som 

kommuninvånarna använder. 

✔

3. Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska. Energianvändning i bostäder och lokaler justerad för befolknings-

minskning minskade med 18 % för perioden 1995–2008. Under 

perioden 2009-2012 var minskningen 9 %. Trots denna energibesparing 
på så har energikostnaden för denna treårsperiod ökat med 3 %.  Antal 

körda km per årsarbetare i kommunen minskade med 32 % under 

perioden. 

✔

4. Byggprojekt med optimal energi- och resursan-

vändning. 

Ombyggnation av Örnaskolan klar 2011. Projektering av ombyggnad av 

Örnahallen påbörjad. Centrumhuset har fått två nya ventilationsaggregat 

under 2012. Översyn av Malmagårdens potential för energibesparing 
planeras. 

✔
5. Ingen olja till uppvärmning i kommunens lokaler. Höstro samt Kinnareds och Rydö skola är nu de enda kommunala 

fastigheter med olja som primär uppvärmningskälla. Projektering för 

byte av oljepannor till pellets påbörjad. 

✔
6. Bara miljögodkända vedpannor i kommunen Mer än 70 % av fastbränslepannorna i kommunen var 2007 försedda 

med keramik eller motsvarande konstruktion. 

✘
7. Minst 30 % av kommunens tjänstebilar drivas med 

förnybart bränsle eller el. 

Andelen fossil energi i drivmedel för kommunens personbilar har 

minskat från 100 % 2009 till 95 % 2012.  

✔

8. Ökat antal resenärer med kollektivtrafik. Antalet resenärer har ökat med 30 % på linje 400 Hylte-Halmstad, 

minskat 18 % på linje 432 Hylte-Gislaved och ligger oförändrat på linje 

431 Hylte-Unnaryd-Lidhult vid jämförelse 2010-2012. Kommunens 
tjänsteresor med tåg har ökat med 45 % mellan åren 2009 och 2010. I 

slutet av 2012 fick kommunanställda möjlighet att boka resekort på 

kollektivtrafiken via kommunens bilpool. 

✘

9. Ökad andel konsumtion av ekologiska livsmedel. Andelen inköpta ekologiska livsmedel var 11,3 % 2010. 2012 var 

andelen ekologiska livsmedel 8 %. Den nya livsmedels-upphandlingen 
tillsammans med Laholm blev klar under året och nu ska allt kött som 

köps in vara producerat med samma krav som gäller i svensk 

djurskyddslagstiftning. 

✘
10. Öka andelen inköp av miljömärkt el till minst 25 % 2010 var 25 % av kommunens inköpta el märkt med Naturskydds-

föreningens "Bra miljöval". 2012 var andelen miljömärkt el 0 %. 

✔
11. Alla hyltebor ska känna till klimathotet och vad var 
och en kan göra för att motverka global uppvärmning. 

En miljömässa på temat ”Framtidens avfall och transporter – så här gör 
vi i Hylte” arrangerades i november 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt 

 Betyder att målet är delvis uppfyllt 

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt 
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Ekonomi 

Delårsbokslut 2013 års resultat för kommunen blev –3,4 mkr. Det var 12,2 mkr lägre än resultatet vid delårs-

bokslut 2012. Prognosen för helår 2013 pekar på ett positivt resultat på 8,0 mkr och då är en återbetalning från 

AFA inräknad med 9,0 mkr. Den är ännu inte beslutad och har därför inte räknats in i delårsbokslutet. De finan-

siella målen är nya för 2013 och resultatet av utvärderingarna visar ett något sämre resultat vid delårsbokslutet 

än vad som förväntas i prognosen för 2013. Analysen och bedömningen i detta avsnitt omfattar den kommunala 

förvaltningen.  

Finansiella mål – redovisar delvis uppnådd nivå ● 
 

 

Måluppfyllelse 

Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag ska 

enligt budget 2012 vara minst 1 procent men uppvisar vid 

delåret ett negativt resultat på 1,4. Det är 5,1 procent-

enheter lägre än vid delårsbokslut 2012. En förklaring till 

detta är att kommunen 2012 fick AFA-återbetalningen 

före delårsbokslutet. Det prognostiserade resultatet över-

stiger budgeterad nivå med 0,6 procentenheter vilket 

innebär en förändring från inte uppfyllt mål vid delåret till 

uppfyllt mål vid årets slut. 

Samma resultat uppvisar jämförelsen kostnadsökning 

mellan åren för nämnderna mot ökningen mellan åren för 

skatter och bidrag. Vid delåret överstiger nämndernas 

kostnadsökning ökningen av skatter och bidrag med 4,1 

mkr medan skatter och bidrag överstiger nämndernas 

kostnadsökning med 7,4 mkr i prognosen för helår.  

Soliditeten motsvarar i budget 2013 25,2 procent vilket 

innebär att soliditetsmålet är uppfyllt både vid delåret,

 

27,0 procent, och i prognosen för helår, 26,1 procent, 

även om det är en väldigt låg nivå för ett soliditetsmått. 

Självfinansieringsgraden för investeringar ska enligt 

budget ligga på 81 procent. Där är en den framräknad på 

enbart årets investeringar och eftersom det är mycket 

budget kvar av tidigare års investeringar är det svårt att nå 

upp till målet. År 2013 uppfylls inte målet vare sig vid 

del- eller helårsbokslut. 

Nettoinvesteringarna ska enligt budget inte överstiga 11,3 

procent av skatter och bidrag. Vid delårsbokslutet 

överskrids målet med 0,3 procentenheter och för helår 

väntas överskridandet uppgå till hela 7,4 procentenheter. 

Målet gällande långfristig låneskuld uppfylls både vid 

delårs- och årsbokslut vid avstämning mot budgeterad 

målnivå. Resultatet är något bättre i delårsbokslut 2013 

jämfört med delårsbokslut 2012 men det är sämre i 

prognosen för 2013 jämfört med bokslut 2012. 

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt 

 Betyder att målet är delvis uppfyllt 

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt 

 Betyder att utvärdering ej genomförts Finansiella mål 

Delår Prognos Delmål   Målnivå   Kommentar 

✘ ✔
Årets resultat ska under en femårsperiod i 

genomsnitt motsvara minst 2 % av skatter 
och bidrag 

  Årets resultat i förhållande till 

skatter och bidrag ska vara 
minst 1 % 

  Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag är 

i delår 2013 - 1,4 % (delår 2012: 3,7 %) 
Prognos 2013: 1,6 % (bokslut 2012: 0,6 %) 

✘ ✔

Kostnadsökningen på nämnderna ska inte 

vara högre än ökningen av skatter och 

bidrag 

  Nämndernas kostnadsökning 

får inte vara högre än ökningen 

av skatter och bidrag 

  Jämfört med delårsbokslut 2012 överstiger 

nämndernas kostnadsökning i delårsbokslut 2013 

ökningen av skatter och bidrag med 4,1 mkr. 
En jämförelse mellan bokslut 2012 och prognos 

2013 visar att ökningen av skatter och bidrag 

kommer att överstiga nämndernas kostnadsökning 
med 7,4 mkr.  

✔ ✔
Soliditeten ska under en femårsperiod 

uppgå till i genomsnitt minst 30 % 
  Soliditeten ska uppgå till minst 

25,2 % 

  Soliditet delår 2013: 27,0 % (delår 2012: 30,0 %) 

Prognos 2013: 26,1 % (bokslut 2012 28,0 %) 

✘ ✘
Självfinansieringen på investeringar skall 
vara minst 80 % under en femårsperiod  

  Nettoinvesteringar ska till 
minst 81 % finansieras med 

egna medel 

  Självfinansieringsgraden delår 2013: 32 % (delår 
2012: 66,8 %) 

Prognos 2013: 42,8 % (bokslut 2012: 45,7 %) 

✘
Nettoinvesteringen ska under en fem-

årsperiod ej överstiga 10 % av skatter och 
bidrag 

  Nettoinvesteringen ska motsva-

ra 11,3 % av skatter och bidrag 

  Nettoinvesteringarna andel av skatter och bidrag 

delår 2013 11,6 % (delår 2012 13,6 %) 
Prognos 2013 18,7 % (bokslut 2012 13,5%)  

✔ ✔
Långfristiga låneskulden exkl pensioner 
ska ej under en femårsperiod överstiga 

50 % av anläggningstillgångarnas värde 

  Långfristig låneskuld exkl 
pensioner motsvarar 62,7 % av 

anläggningstillgångarnas värde 

  Andel långfristiga låneskuld exkl pensioner delår 
2013: 52,8 % (delår 2012: 57,5 %) 

Prognos 2013: 59,9 % (bokslut 2012: 54,8 %)  
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Finansiell analys 
Den finansiella analysens främsta uppgift är att visa 

vilka förhållanden som utgör styrkor respektive 

svagheter för Hylte kommun. Syftet är att ge olika 

typer av bedömare möjlighet att avgöra huruvida 

kommunen ur ett finansiellt perspektiv har en god 

ekonomisk hushållning. 

Resultat 

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är 

att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. 

Det långsiktiga ekonomiska målet är att kommunens 

resultat ska vara minst 2 procent av skatteintäkter och 

utjämningsbidrag. Infrias detta mål ger det goda 

förutsättningar för egenfinansiering av investeringar samt 

reservation av medel för framtida pensionskostnader.  

 

Resultat i förhållande till skatter och utjämnings-

bidrag, % 

 

Delårsredovisning 

Hylte kommun redovisar efter sex månader ett resultat på 

-3,4 mkr, -1,4 procent av skatter och utjämning. Jämfört 

med föregående år vid samma period är det en försämring 

med 12,2 mkr. Försämringen beror främst på att 

återbetalning av sjukförsäkringsavgifter från AFA fanns 

med 2012 ( 9,5 mkr), men inte i år. Även i år väntas dock 

en återbetalning från AFA med uppskattningsvis 9 mkr, 

men eftersom beslut om detta fattas senare är beloppet 

inte med i delårsbokslutet, utan bara i årsprognosen. 

Vidare har i år, till skillnad från förra året, gjorts en 

uppbokning av ej utbetalda löneökningar med 1,8 mkr. 

Årets resultat budgeterades vid årets början till 3,7 mkr. 

Under första halvåret har 3,2 mkr tilläggsbudgeterats eller 

resultatbalanserats. Det justerade budgeterade resultatet 

för 2013 uppgår därmed till 0,5 mkr. Det periodiserade 

budgetresultatet för delåret är 3,0 mkr. Delårsresultatet är 

därmed 6,4 mkr sämre än budget.  

 

Årsprognos 
Resultatet 2013 prognostiseras till 8,0 mkr, en förbättring 

med 5,3 mkr från 2012 och en positiv avvikelse med 7,5 

mkr mot budget. Det prognostiserade resultatet är 1,6 

procent av skatter och utjämning. Utan den prognosti-

serade återbetalningen från AFA skulle resultatet blivit 

negativt, -1,0 mkr. 

Nämndernas budgetavvikelser 

 

Prognos 
juni 

Delårs 
bokslut 

Budget-
avvikelse 

% 

Kommunstyrelsen -168 -84 -0,5 

Räddningsnämnd 0 4 0,1 

Samhällsbyggnadsnämnd -1 006 -1 316 -47,1 

Tillsynsnämnd 0 1 -84,5 

Arbets- och näringslivsnämnd -860 -1 147 -18,2 

Revision 0 -165 2,2 

Överförmyndare 0 -191 -6,8 

Barn- och ungdomsnämnd -3 347 -1 093 -0,9 

Omsorgsnämnd -100 203 0,3 

Summa nämnder -5 480 -3 788 -1,6 

Delårsredovisning 

Som framgår av tabellen avvek nämndernas totala netto-

kostnader i delårsbokslutet med -3,8 mkr från den 

periodiserade budgeten. Nämndernas ökning mellan 

delåren 2012 och 2013 var 3,6 procent, en högre ökning 

än skatteintäkter och utjämningsbidrag, som ökade 1,9 

procent. 

Årsprognos 

Nämnderna prognostiserar ett sammanlagt budgetöver-

skridande med -5,5 mkr. Nämndernas totala nettokost-

nadsökning blir då 1,2 procent mellan hela år 2012 och 

prognosen för 2013. Till skillnad från i delårsbokslutet 

blir nämndernas ökning lägre än skatteintäkter och 

utjämningsbidrag, som väntas öka 2,0 procent. 

Kommentarer per nämnd 

Kommunstyrelsens (inklusive kommunfullmäktige) bud-

getavvikelse efter sex månader var -84 tkr. Nettokost-

nadsökningen mellan delåren 2012 och 2013 var 0,3 

procent. Prognosen för hela 2013 är 268 tkr, vilket ger en 

minskning med -0,1 procent mellan åren. Under året har 

300 tkr av budgetramen överförts till barn- och ungdoms-

nämnden. Den positiva avvikelsen beror främst på att 

flera tjänster inte varit helt bemannade samt att kostnaden 

för outhyrda lokaler är lägre än budgeterat. 

Räddningsnämnden har en positiv avvikelse jämfört 

med budget efter sex månader på 4 tkr.  Nettokostnads-

ökningen mellan delåren 2012 och 2013 var 6,3 procent. 

Trots att en tjänst varit vakant under större delen av året 

väntas en negativ avvikelse för helåret med -208 tkr, på 
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grund av kostnader över budget för deltidsbrandmän och 

materialinköp. Prognosen ger en nettokostnadsökning 

mellan åren med 2,0 procent. 

Samhällsbyggnadsnämndens negativa budgetavvikelse 

för delåret, -1 316 tkr, beror främst på lägre fakturerade 

planavgifter, ökade kostnader för snöröjning samt fler 

bostadsanpassningsärenden än förra året. Nettokostnads-

ökningen mellan delåren 2012 och 2013 var 11,9 procent. 

Prognosen för avvikelsen för helår slutar på –1 750 tkr, 

och innebär en nettokostnadsökning mellan åren med 8,5 

procent. 

Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut visar en 

negativ avvikelse mot budget med -1 147 tkr. För hela 

året prognostiseras en negativ budgetavvikelse med -2 

180 tkr. Nettokostnadsökningen mellan delåren 2012 och 

2013 var 7,3 procent. Den främsta orsaken är att trenden 

från föregående med ökade kostnader för försörjningsstöd 

fortsätter i år. Prognosen pekar på en avvikelse vid årets 

slut med -1 600 tkr, vilket ger en nettokostnadsökning 

mellan åren med 1,0 procent. 

Barn- och ungdomsnämnden redovisar en negativ 

avvikelse mot budget med -1 093 tkr efter sex månader. 

Nettokostnadsökningen mellan delåren 2012 och 2013 var 

3,0 procent. Nämnden har fått budgettillägg från fon-

derade flyktingmedel och tillägget 300 tkr från kommun-

styrelsen har förts till familjecentralen. För hela 2013 

prognostiseras ett underskott med -1 535 tkr. De största 

avvikelserna finns inom grundskolan där det krävs extra 

resurser för barn med särskilda behov och gymnasie-

skolan där avvikelsen kan kopplas mot att fler läser ett 

fjärde år och fler programbyten sker. Prognosen ger en 

nettokostnadsminskning mellan åren med -0,3 procent, 

vilket bland annat beror på minskningen av antalet barn 

och elever. 

Omsorgsnämnden redovisar i delårsbokslutet en positiv 

budgetavvikelse med 203 tkr. Nettokostnadsökningen 

mellan delåren 2012 och 2013 var 3,3 procent. För helåret 

prognostiseras ingen budgetavvikelse. Prognosen ger en 

nettokostnadsökning mellan åren med 2,8 procent. 

Nämndernas avvikelser finns mer utförligt redovisade i 

respektive nämnds verksamhetsberättelse.  

Intäkter och kostnader 

Delårsredovisning 

Verksamhetens intäkter, som till största delen består av 

bidrag och avgifter för bland annat barn- och äldreomsorg 

samt vatten och avlopp, har minskat med 10,9 mkr eller 

10,0 procent under årets första sex månader jämfört med 

motsvarande period förra året. Minskningen beror på att 

återbetalningen av sjukförsäkringsavgifter från AFA, 9,5 

mkr, fanns med 2012. Även i år väntas en återbetalning 

från AFA, men den är endast med i prognosen för hela 

2013.  

Verksamhetens kostnader, inklusive pensioner och 

avskrivningar, har i jämförelse med samma period 

föregående år ökat med 5,0 mkr eller 1,5 procent.  

Förändringen av verksamhetens intäkter och kostnader 

medför att nettokostnaderna ökat med 15,9 mkr eller 6,9 

procent mellan årets och förra årets delårsbokslut.  

Under årets första sex månader uppgick totalt 

skatteintäkter och utjämningsbidrag till 244,5 mkr, en 

ökning med 4,6 mkr eller 1,9 procent från motsvarande 

period 2012.  SKLs prognos 2013-08-15  är använd. 

På grund av lägre ränteintäkter försämrades finansnettot 

från -1,9 mkr delåret 2012 till -2,7 mkr delåret 2013. 

Totalt innebär dessa förändringar att resultatet, som 

nämnts tidigare, försämrats mellan delårsboksluten.   

Årsprognos 

För hela året väntas verksamhetens nettokostnader öka 

med 3,5 mkr eller 0,7 procent från 2012. Skatteintäkter 

och utjämningsbidrag ökar mer, 9,5 mkr eller 2,0 procent. 

Finansnettot försämras från -4,9 mkr till -5,5 mkr. 

Sammantaget innebär dessa förändringar att resultatet 

förbättras från 2,7 mkr 2012 till 8,0 mkr 2013. 

För att på lång sikt behålla en god finansiell hushållning 

är det viktigt att nettokostnadsökningen inte är större än 

ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag.  

Kommunalskatt 

Utdebiteringen till Hylte kommun 2013 ligger 65 öre över 

medelutdebiteringen i länet och 83 öre över riket. Den 

totala kommunalskatten till kommun och region låg 65 

öre över medelutdebiteringen i länet och 14 öre över riket.  

Låg skattesats är en potential för att kunna möta ökade 

resursbehov hos verksamheten genom skattehöjning. Hög 

skattesats innebär en begränsning av det långsiktiga 

finansiella handlingsutrymmet. 

Investeringar  

Investeringar, mkr 
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Delårsredovisning 

Under årets första sex månader 2013 har kommunen 

investerat för 28,4 mkr jämfört med 32,9 mkr samma 

period föregående år. De största investeringarna har gjorts 

i Örnahallen, 5,2 mkr, och i Hyltebruks avloppsrenings-

verk, 15,1 mkr. Investeringarna utgör 8,6 procent av 

kommunens externa bruttokostnad. För en genomsnittlig 

kommun i Sverige är investeringsutgifterna mellan 5-6 

procent av bruttokostnaderna. Hylte kommuns investe-

ringsvolym kan därför betraktas som lite hög. Investe-

ringsutrymmet, det vill säga summan av avskrivningar 

och resultat, uppgår för perioden till endast 9,1 mkr. Det 

innebär att delårets investeringar finansierats till 32,1 

procent med egna medel, överskjutande investeringar har 

finansierats genom att utnyttja kommunens checkräk-

ningskredit. Självfinansieringsgraden har minskat i 

jämförelse med samma period förra året och bokslut 

2012. 

Årsprognos 

2012 investerade kommunen för 64,8 mkr. Enligt 

prognosen ökar investeringarna 2013 till 91,2 mkr av det 

beslutade investeringsutrymmet 114,7 mkr. De största 

investeringarna är renovering av Örnahallen, 22,7 mkr, 

den nya förskolan Bjälkagården i Torup, 8,9 mkr och 

Hyltebruks reningsverk, 17,4 mkr (beloppen avser inves-

teringsutgifter under 2013, beloppen för hela projekten är 

högre). Det prognostiserade investeringsutrymmet för 

2013 är 39,0 mkr. Detta innebär att årets investeringar 

finansieras till 42,8 procent med egna medel, överskju-

tande investeringar finansieras genom att utnyttja check-

räkningskredit samt nyupplåning med 60 mkr under andra 

halvåret 2013. 

Självfinansieringsgraden har försämrats de fyra senaste 

åren från att 2008 och 2009 helt finansierats genom egna 

medel. 

Självfinansieringsgrad, % 

 

Tillgångar och skulder 

Vid delårsbokslutet 2013 var anläggningstillgångarna 

90,0 procent av kommunens totala tillgångar. De 

materiella anläggningstillgångarna är mark, fastigheter, 

maskiner, fordon och inventarier medan de finansiella till 

största delen utgörs av utlämnande lån till skidklubben 

Coolski med 0,9 mkr samt grundfondskapitalet till 

Stiftelsen Hyltebostäder, 1,7 mkr.  

Den del av tillgångarna som finansierats med främmande 

kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Hylte 

kommun har historiskt haft en skuldsättningsgrad runt 68 

procent. Efter sex månader 2013 är skuldsättningsgraden 

73,0 procent. Den långsiktiga skuldsättningsgraden har 

minskat medan den kortsiktiga skuldsättningsgraden ökat 

sedan bokslutet 2012. Vid årets slut beräknas den lång-

fristiga skuldsättningsgraden öka genom att ytterligare 60 

mkr lånas upp för att finansiera investeringarna.  

De kortfristiga skulderna var efter sex månader 119,1 mkr 

och har ökat med 9,8 mkr sedan bokslutet 2012. 

Personalens innestående semesterdagar har ökat för 

perioden med 6,5 mkr men beräknas vid årets slut vara 

nere på samma nivå som vid bokslutet 2012. 

Checkräkningskrediten på 50 mkr har utnyttjats mer vid 

periodens slut än i dess början.   

Kommunens långfristiga skulder uppgick efter sex måna-

der till 243,6 mkr, vilket är 0,6 mkr lägre än vid årets 

början. Vid årets slut beräknas den långfristiga skulden 

uppgå till 303 mkr genom nyupplåning andra halvåret. 

Skuldsättningens utveckling 

 

Avsättningarna i kommunen består av intjänad pensions-

rätt, särskild avtalspension och visstidspension för 

förtroendevalda, sammanlagt 8,7 mkr i delårsbokslutet. 

Utöver detta finns avsättningar för återställande av 

avfallstipp, 1,2 mkr och för omstrukturering, 1,7 mkr. 

Avsättningen för omstrukturering planeras bli förbrukad 

under de närmaste åren (se vidare under redovisnings-

principer).  
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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 beroende av 

investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar 

samt det ekonomiska resultatet. Av detta följer att ju 

högre soliditeten är desto mindre är kommunens 

låneskuldsandel och därmed minskar även kostnaden för 

räntor. Kommunens soliditet uppgår efter sex månader 

2013 till 27,0 procent och har därmed försämrats med 1,0 

procentenheter sedan bokslutet 2012. Det långsiktiga 

finansiella målet är att soliditeten ska vara minst 30 

procent.  

För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste dock 

hänsyn tas till de pensionsåtaganden som redovisas 

utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse, som 

2013 liksom 2011 uppvärderats på grund av ändrad 

diskonteringsränta och effekt av bromsen. Skulle detta 

åtagande, som vid delårsbokslutet var värderat till 264,8 

mkr, och ökat med 27,7 mkr sedan bokslut 2012, läggas 

in som en avsättning i balansräkningen sjunker kommu-

nens soliditet från 27,0 procent till -24,7 procent vilket är 

5,8 procentenheter sämre än i bokslutet för 2012. Vid 

årets slut kommer soliditeten att ha sjunkit ytterligare 

genom den nyupplåning som sker andra halvåret.  

Soliditetens utveckling 

 

Likviditet 

Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 

betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna 

betala de löpande utgifterna. Kommunens kassalikviditet, 

likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till 

kortfristiga skulder, har minskat sedan bokslut 2012 med 

11,8 procentenheter till 43,1 procent. Då ett minimivärde 

för detta riskmått brukar anses vara 100 procent måste det 

konstateras att kommunens likviditetsrisk på kort sikt inte 

är obetydlig, vilket kräver en aktiv likviditetsplanering. 

Orsaken till försämringen jämfört med föregående år är 

att de kortfristiga tillgångarna, främst fordringar, minskat 

medan de kortfristiga skulderna ökat. För att säkerställa 

betalningsberedskapen har kommunen en 

checkräkningskredit på 50 mkr med förmånliga villkor. 

Ett annat mått på likviditeten är rörelsekapitalet som utgör 

skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. Detta mått har försämrats 18,4 mkr jämfört med 

bokslutet 2012 och var efter sex månader 2012 negativt, -

67,7 mkr. Semesterlöneskulden är med i likviditetsmåtten 

även om den inte kommer att omsättas under det närmaste 

året. Skulle den exkluderas hamnar rörelsekapitalet i 

stället på -42,9 mkr.  

 

Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser 

De totala borgensåtagandena var 113,8 mkr efter sex 

månader 2013, samma nivå som vid bokslutet 2012.  Av 

kommunens totala borgensåtagande är 112,3 mkr eller 

97,5 procent beviljade till kommunens bostadsstiftelse. 

Någon större risk med dessa borgensåtaganden föreligger 

inte i dagsläget.  

Hylte kommun har under 2010 ingått en solidarisk borgen 

såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 

2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 

förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om 

hur ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun vid 

ett eventuellt infriande av borgensansvaret. 

Pensionsförpliktelser 

 

Delår 
2013 

Bokslut 
2012 

Delår 
2012 

Pensioner som skuld 10,2 14,5 10,0 

Avsättningar för pensioner 8,7 8,5 6,2 

Pensioner som 

ansvarsförbindelse 264,8 237,0 238,1 

Summa 
pensionsförpliktelser 283,7 260,0 254,3 

Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt 

den så kallade blandmodellen, vilket innebär att större 

delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balans-

räkningen. Denna del av pensionsskulden är dock viktig 

att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden ska finan-

sieras de kommande cirka fyrtio åren. Stora pensions-

avgångar väntar framöver med kraftiga utbetalningar som 

följd. Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgick i 

delårsbokslutet till 283,7 mkr, varav 264,8 mkr eller 93,3 

procent redovisas utanför balansräkningen. 
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Balanskravet 

 
Delår Årsprognos 

Resultat -3,4 8,0 

Avgår vinster vid avyttring 0,0 0,0 

Resultat enligt balanskrav -3,4 8,0 

Enligt kommunallagen måste kommunen varje år ha 

högre intäkter än kostnader och därmed uppnå positivt 

resultat. Skulle resultatet bli negativt, måste det täckas 

med motsvarande överskott följande tre år. 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 kommunen redovisar positiva 

resultat. Kommunens redovisade resultat enligt resultat-

räkningen för delåret 2013 är dock negativt, -3,4 mkr, 

men detta kommer att vändas till ett positivt resultat med 

8,0 mkr i årsbokslutet enligt årsprognosen. Enligt praxis 

och rekommendationer bör inte realisationsvinster 

medräknas då avstämning mot balanskravet görs. 

Realisationsvinster redovisas emellertid inte för första 

halvåret 2013 och prognostiseras inte heller under resten 

av året. Kommunens prognostiserade balanskravsresultat 

för hela 2013 blir därmed 8,0 mkr och uppfyller därmed 

kommunallagens balanskrav. Kommunen har inget 

underskott att täcka från föregående år.  

 

Ekonomi på sikt 

För flera av de finansiella nyckeltalen redovisas svaga 

siffror, i flera fall med en negativ utveckling under de 

senaste åren: 

 Resultaten uppnår inte den önskade nivå 2 procent av 

skatter och utjämning 
 

 Självfinansieringsgraden för investeringar har sjunkit 

på grund av svaga resultat och stor investeringsvolym 
 

 Soliditeten har sjunkit successivt och är nu under den 

önskade nivån 30 procent 
 

 Sämre kassalikviditet 
 

 Försämrat rörelsekapital 
 

 För att finansiera investeringsprogrammet har 

kommunens låneskuld nästan fördubblats på fyra år, 

från 156 mkr 2010 till 303 mkr enligt prognos för 

hela 2013. 

För att få en långsiktigt hållbar ekonomi är det angeläget 

att resultaten förbättras och att investeringsvolymen 

minskas så att låneskulden kan minska.  

Pensionsskulden är i högsta grad en realitet, och måste 

som andra skulder förr eller senare betalas. Kommunen 

förfogar inte över några finansiella medel som är öron-

märkta till pensioner, vilket innebär att pensionsförplik-

telser i sin helhet har återlånats i verksamheten. Eftersom 

kommunala redovisningslagen anger att den så kallade 

blandmodellen ska tillämpas skjuts fullfinansieringen av 

pensionssystemet på framtiden och de ekonomiska 

belastningarna av pensioner under 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 

omfattningen på kommunens verksamhet växer. 

Under våren 2011 utfördes arbeten på lak- och dagvatten-

dike utmed avfallsdeponin Borabos södra sida för att 

förbättra avrinningen från deponin och minska påverkan 

på miljön. Entreprenaden avslutades i juni 2011. Entrep-

renören har ställt krav på kommunen på ändrings-, 

tilläggs- och avgående arbeten till en kostnad av 6,9 mkr 

vilket kommunen har bestridit. Ärendet ligger just nu hos 

Tingsrätten. Om tingsrätten bifaller entreprenören 

yrkande ska kommunen betala 2 procent av beloppet och 

resterande betalas av Stora Enso. 

Under 2011 avlämnade utjämningskommittén sitt förslag 

till revidering av den kommunalekonomiska utjämningen. 

Efter vissa justeringar i kommitténs förslag avseende 

inkomstutjämningen har regeringen för avsikt att lägga en 

proposition till riksdagen under hösten 2013. Föränd-

ringen föreslås införas från 2014 och det är angeläget att 

systemet ständigt anpassas till samhällsutvecklingen och 

ger kommunerna likvärdiga förutsättningar att bedriva 

kommunal service. Det nya utjämningssystemet innebär 

när det är fullt infört ökade intäkter till Hylte kommun 

med cirka 12 mkr (baserat på 2012 års nivå). 

Från och med 2012 har förvaltningen av kommunens 

samtliga fastigheter övergått till Stiftelsen Hyltebostäder. 

Detta leder till en samordnad fastighetsförvaltning för 

kommunen och Stiftelsen Hyltebostäders fastigheter. 

2012 redovisar stiftelsen ett underskott med 4,5 mkr i 

förvaltningen av kommunens fastigheter på grund av ej 

genomförda sparåtgärder och momsavdrag. Förslag till 

hur underskottet ska regleras kommer att tas fram till 

bokslutet för 2013. 

En osäkerhet för Hylte kommuns ekonomi är effekten av 

de neddragningar som aviserats av Stora Enso, kommu-

nens största privata arbetsgivare.  
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Kommunstyrelsen 

− Kvalitetsuppföljning delårsbokslut 2013 
För att hela tiden utvecklas följs kommunstyrelsens 

serviceåtaganden upp varje år. Styrelsen når till exempel 

målet om att genomföra cirka tio utställningar per år. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotek 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

✔

Du kan låna eller läsa böcker, tidskrifter, 

dagstidningar, talböcker, ljudböcker, noter 

eller låna hem musik på CD eller DVD. 

  Antal besökare och utlån ska 

bibehållas 

  Antalet lån uppgår till 34 016 första halvåret 2013, 

ligger på samma utlåningsnivå som verksamhetsåret 

2012 (67 802 för helåret). 25 231 besökare i jan-juni 
2013 ligger också nära förra årets besöksantal (51 151 

för helåret 2012)  

→ 

✔
Du kan söka, reservera och låna om media i 

bibliotekskatalogen på Hyltes hemsida. 
  Antal omlån i självservicen i 

bibliotekskatalogen ska bibe-

hållas 

  1704 omlån i bibliotekskatalogen under halvåret 

2013. 2012 gjordes totalt 3063 omlån. ↗ 

Du har möjlighet att låna böcker från andra 

bibliotek genom oss. 
  Antalet fjärrlån skall mätas 

årligen 

    

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 dys-
lexi, har rätt till viss service gällande talböcker 

och talboksspelare.  

  Mätningar ska göras årligen av 
antal nyförvärv och utlån. 

Kvalitativ intervjuundersökning 

ska göras 

    

Du har tillgång till dator med Internet-

uppkoppling. 
  Mätningar ska göras årligen av 

antal bokningar samt bokade 
timmar 

    

✔
Du har möjlighet att besöka bibliotekets olika 

utställningar. 
  Antal utställningar ska vara 

cirka 10 per år 

  21 utställningar har hållits på de tre biblioteken under 

våren varav 11 i Unnaryd. → 

Du kan släktforska i biblioteket.   Antalet inloggningar på släkt-
forskardatabaserna ska mätas 

    

✔
Du kan delta i vår populära barnkultur-

verksamhet 
  Antal barnarrangemang ska 

vara cirka 8 per år 

  Fyra barnarrangemang har genomförts första halvåret 

2013. → 

✔
Du har möjlighet att söka kulturbidrag till din 

kulturförening hos oss. 
  Kulturbidrag ska delas ut 

motsvarande 130 tkr 

  Hela kulturbidraget om 130 tkr är utdelat. 

→ 

✔

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 

  Årliga mätningar ska genom-

föras. 

  Turistinformationen har tagits över av Arbets- och 

näringslivsnämnden. Ett grundläggande bestånd av 
kommunens turistbroschyrer finns på biblioteken. ↗ 

 

  

✔ Betyder att åtagandet är helt uppfyllt 

 Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt 

✘ Betyder att åtagandet inte är uppfyllt 

 Betyder att utvärdering ej genomförts 

  

Trendpilarna visar resultatet i förhållande till senaste 

mätningen. Om det inte finns något tidigare resultat att 
jämföra med är trenden markerad med ett rakt streck 
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Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala förvaltningen. Den leder kommunens verksamhet 

och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. I mars tillträdde Henrik Erlingsson 

som ny ordförande för kommunstyrelsen efter Lennart Ohlsson. 

 

Måluppfyllelse 

Serviceområdet Bibliotek uppfyller samtliga av de 

utvärderade åtagandena. De flesta av serviceåtagandena 

mäts endast årsvis, vilket är anledningen till att fyra 

områden inte är utvärderade. 

Hela kulturbidraget har delats ut till ett värde av 130 tkr 

under första halvåret. Under delåret har 21 utställningar 

och fyra barnarrangemang ägt rum på biblioteken. 

Beträffande utställningarna är efterfrågan mycket stor 

framförallt gällande lokala konstnärer. 

Antalet besökare och antalet lån av olika medier hos 

kommunens bibliotek är i paritet med första halvåret 

2012.  

Ekonomisk analys 

Den totala avvikelsen mot budget för kommunstyrelsen 

uppgår för första halvåret till -84 tkr. Prognosen för helår 

visar på 268 tkr. Under 2013 har budget om 300 tkr 

flyttats från kommunstyrelsen till barn- och ungdoms-

nämnden enligt beslut av kommunfullmäktige. Avvi-

kelser mot budget för perioden och vid årets slut 

kommenteras enligt följande:  

Nämnd- och styrelseverksamhetens negativa avvikelser 

vid delår och prognos beror på kapitalkostnader gällande 

inköp av läsplattor till Kommunstyrelsen. 

Den positiva avvikelsen gällande Fördelade lokalkost-

nader kan förklaras med låga kostnader för outhyrda 

lokaler 2013 som dock kommer att öka under 2014. 

Under Fördelad gemensam verksamhet redovisas de 

kostnader som hänförs till kommunledningskontoret, det 

vill säga kommunchef, ekonomi- och IT-enhet, 

Informations- och kanslienhet samt personalenhet. 

Den negativa avvikelsen på 255 tkr vid delåret förklaras 

med negativa avvikelser för verksamheterna; leasing-

bilar, kontorsmaterial och kopiering. Prognosen för 2013 

indikerar en positiv avvikelse om 127 tkr vilket främst 

beror på att kommunens personalchef och kommunjurist 

slutar sina anställningar från och med september. Dessa 

tjänster kommer troligtvis vara vakanta fram till och med 

årsskiftet.  

 

 

Framtiden 

Införande av en snabb och säker inloggning för 

Omsorgskontoret kommer att ske i höst. All personal 

kommer att logga in med SITHS-kort för att få 

behörighet till dator och verksamhetssystem.  

Utveckling av bredbandet i Hylte kommun kommer att 

följas med fokus på områden där kommunen eventuellt 

kan göra insatser.  

Digitaliseringen av nämndadministrationen har påbörjats 

under första halvåret med början i kommunstyrelsen. 

Barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden samt 

arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott har 

beslutat att gå över till digitala kallelser från och med i 

höst. De andra nämnderna kommer förmodligen införa 

digitala kallelser i början av 2014. Hylte kommun 

lanserar en e-tjänstportal i början på hösten där alla 

kommunens nuvarande e-tjänster finns samlade.   

 

Kommunstyrelsen i korthet 

 

Avvikelse delårsbokslut: -84 tkr 

Avvikelse prognos 2013: 268 tkr 

Ansvarsområden 

 Nämnds- och styrelseverksamhet 

 Ekonomi- och IT enhet 

 Informations- och kanslienhet 

 Personalenhet 

 Bibliotek 

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingsson 

Ansvarig kontorschef: Per Borg  
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Viktiga händelser under första halvåret 

 I mars tillträdde Henrik Erlingsson som ny ordförande för 

Kommunstyrelsen efter Lennart Ohlsson 

 Migreringen från Novell till Microsoft är nu genomförd 

även på skolsidan. Alla datorer anslutna till utbildnings-

nätet har nu Windows 7 som operativsystem och Office 

2010 som program för bland annat e-post och ord-

behandling. 

 Hylte kommun lanserade sin officiella Facebooksida i 

februari. Sidan har drygt 200 följare i nuläget. Syftet med 

sidan är att nå ut till så många som möjligt vid en 

eventuell kris.  

 Ett avtal har tecknats för ett webbaserat enkätverktyg som 

kommer att ge verksamheterna bättre möjligheter att föra 

en dialog med brukare och invånare kring kommunens 

service och kvalitet.  

 Personalenheten har genomfört en stor utbildningsinsats 

för samtliga chefer och fackliga förtroendevalda i det nya 

samverkanssystemet. Övergången till individuell lönesätt-

ning inom Kommunals avtal har inneburit förändrade 

arbetssätt och medfört utbildningsbehov under våren.  

 

Delåret i siffror, tkr 
      

Verksamhet 
Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 
prognos 

Budget    
6 mån 

Delårs-
bokslut 

Avvikelse 
delår 

Nämnd- och styrelseverksamhet 2 480 2 580 -100 1 240 1 321 -80 

Stöd till politiska partier 571 593 -22 286 297 -11 

Övrig verksamhet 3 837 3 735 -1 1 918 1 845 73 

Facklig tid 1 227 1 227 0 613 616 -2 

Näringslivsfrämjande åtgärder 135 110 25 68 55 13 

Allmän kulturverksamhet 278 278 0 146 160 -14 

Bibliotek 4 629 4 629 0 2 315 2 258 57 

Fördelade lokalkostnader 0 -238 238 0 -135 135 

Fördelad gemensam verksamhet 22 131 22 004 127 11 065 11 320  -255 

Total 35 288 35 020 268 17 651 17 735 -84 
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Räddningsnämnden 

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

 

Ekonomisk analys 

Räddningsnämndens delårsbokslut 2013 visar en positiv 

avvikelse mot budget med 4 tkr och vid årets slut 

beräknas avvikelsen bli -208 tkr. En anledning till den 

negativa avvikelsen är att det finns ett stort behov av att 

köpa in material och utrustning och detta kommer att ske 

under andra halvåret så att räddningstjänsten kan 

upprätthålla arbetsmiljökraven och räddningstjänstens 

säkerhet.  

Ett större plusresultat vid delårsbokslutet borde ha visats 

med tanke på att en person som arbetar heltid är 

tjänstledig sedan mitten av mars. Det beror främst på att 

deltidspersonal har arbetat vid hög arbetsbelastning 

under våren och att räddningstjänsten under de senaste 

åren inte har fått tilläggsbudget för deltidsbrandmännens 

löneökningar. En annan orsak är att externutbildningarna 

minskar vilket leder till minskade intäkter. 

Framtiden 

Utvecklingen på Stora Enso med personalförändringar 

kan innebära att det blir svårt att rekrytera deltids-

brandmän. Kommunen kan då inte uppfylla avtalet med 

Stora Enso avseende förstärkning av Räddningstjänsten. 

Förändringsprocessen som pågår på Stora Enso kan 

också innebära att företaget inte klassas som 2:4 och en 

uppsägning av avtalet kan ske. Vidare innebär utveck-

lingen att externutbildningen av personalen på Stora 

Enso kommer att minska i framtiden vilket leder till 

mindre intäkter.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ändrar 

förutsättningarna för den obligatoriska utbildningen av 

deltidsbrandmän från 2014-01-01. Detta kommer inne-

bära att kommunerna i framtiden kommer att få betala 

halva kostnaden vilket medför en kostnad på cirka 

10 000 kr per deltidsbrandman. 

Nivån på inköp behöver ökas, det blir allt svårare att 

hålla material och utrustning på en miniminivå. Visst 

material måste bytas under hösten. 

 

 

 

 

 

 

Räddningsnämnden i korthet 

 

Avvikelse delårsbokslut 2013: 4 tkr 

Avvikelse prognos 2013: -208 tkr 

Ansvarsområden 

Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: 

 Räddningstjänst 

 Tillsynsverksamhet 

 Tillstånd brandfarlig och explosiv vara 

 Brandskyddsutbildning 

 Rådgivning 

 Krisberedskap 

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingsson 

Ansvarig kontorschef: Magnus Åman 

 

Delåret i siffror, tkr 
      

Verksamhet 
 Budget 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 
prognos 

Budget     
6 mån 

Delårs-
bokslut 

Avvikelse 
delår 

Räddningstjänsten 9 733 9 941 -208 4 867 4 867 0 

Krishantering 0 0 0 0 -4 4 

Total 9 733 9 941 -208 4 867 4 863 4 

Viktiga händelser under första halvåret 

 Under första halvåret har Räddningstjänsten haft 114 

uppdrag vilket bedöms som normalt. Det är en ökning med 

22 uppdrag jämfört med första halvåret 2012. 

 I februari levererades den nya tankbilen och togs i drift. 

 Under första halvåret har 37 ansökningar om annan 

behörig sotare beviljats. 

 En krisledningsövning med den övergripande krisled-

ningsorganisationen har genomförts. Deltagande har även 

skett i en dialogövning som Länsstyrelsen i Hallands län 

anordnat med biologiska ämnen. 

 En uppföljning av ”Handlingsprogram för skydd mot 

olyckor och extraordinära händelser” har genomförts och 

redovisats till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap samt kommunstyrelsen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Kvalitetsuppföljning delår 2013 
För att hela tiden utvecklas följs nämndens service-

åtaganden upp varje år. Samhällsbyggnadsnämnden når 

samtliga sina delmål utom ett som gäller bygglovs-

ansökningar. 

 

Avfall 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

✔

Du har tillgång till en väl fungerande 

renhållning och avfallshantering. Du har 

möjlighet att själv påverka hämtningsinter-
vallet för ditt avfall. Vid utebliven hämtning 

hämtar vi hushållsavfallet inom två dygn efter 

att vi fått din anmälan. 

  Mätning genom "Nöjd kund-

undersökning" samt utvärde-

ring via avvikelserapporte-
ring. 

  Våren 2013 har kommuninvånarna erbjudits 

möjlighet att sortera ut sitt matavfall till 

biogasproduktion. Den som sorterar får en lägre 
avfallstaxa. Det finns möjlighet till tätare 

hämtningsintervall än 14:dagarstömning mot en 

högre avgift. Ingen "nöjd kundundersökning" 
ännu genomförd. 

→ 

✔
Du når aktuell information om avfall, taxor, 

kontaktuppgifter och bestämmelser på 

kommunens hemsida. 

  Mätning genom "Nöjd kund-

undersökning".  
  Aktuell information om avfall finns på 

kommunens hemsida. Kundservice även 

upphandlad av den nya avfallsentreprenören. 

Bygglov, värmepumpar och avlopp 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

Är dina handlingar kompletta, skickar vi 
beslut om bygglov inom 10 veckor. Förutsatt 

planlagt område och att förslaget inte strider 

mot planerna. 

  Besked ska lämnas inom 10 
veckor, avstämning av hand-

läggningstiden. 

  I 6 fall har beslut om bygglov inte kunnat skickas 
ut inom 10 veckor på grund av långa ledtider för 

nämndsmöten, framför allt under sommaruppe-

hållet.  
↘ 

✔
Är dina handlingar kompletta, skickar vi 

beslut om anmälan om värmepumpar och 
ansökan om avlopp inom 6 veckor. 

  Svar ska lämnas inom 6 

veckor, avstämning av hand-
läggningstiden. 

  Samtliga ärenden som varit kompletta har hunnits 

med inom 6 veckors handläggningstid. → 

Gator och vägar 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

✔
Upptagning av sand/gatusopning på de gator 

som faller under kommunens ansvar är utförd 
senast 30/4. 

  Dokumentation av utfö-

rande, mätning via avvikel-
serapportering. 

  Gatusopning genomfördes under mars/april 2013. 

→ 

✔
Parkgrönytor klippes vid behov, riktvärde för 

gräsets höjd får vara max 10 cm. 
  Mätning genom "Nöjd kund-

undersökning". 
  På grund av en mycket torr sommar har gräset 

inte behövt klippas så ofta. 

✔
Övriga grönområden slås med slaghack 2 

gånger per år. 
  Mätning genom "Nöjd kund-

undersökning". 
  På grund av en mycket torr sommar har gräset 

inte behövt klippas så ofta. 

✔

Hyltebruk, Rydöbruk, Torup, Drängsered, 
Brännögård, Landeryd, Långaryd, Kinnared 

och Unnaryd skall utsmyckas med belysning 

till jul, fjädrar till påsk samt med blommor och 
flaggor/vimplar under sommaren. 

  Kontroll på plats   Belysning, fjädrar och blomstertunnor har satts 
upp i samtliga av kommunens tätorter. 

✔
Kommunens badplatser skall vara rena och 
säkra genom daglig tillsyn. 

  Mätning genom "Nöjd kund-
undersökning". 

  Daglig tillsyn av badplatser gjord sommaren 2013 

  

✔ Betyder att åtagandet är helt uppfyllt 

 Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt 

✘ Betyder att åtagandet inte är uppfyllt 

 Betyder att utvärdering ej genomförts 

  

Trendpilarna visar resultatet i förhållande till senaste 

mätningen. Om det inte finns något tidigare resultat att 
jämföra med är trenden markerad med ett rakt streck 
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Vatten och avlopp 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

✔
Du kan räkna med att vi vidtar omedelbara 
åtgärder när det uppstår problem med 

vattenkvalitén eller vattenförsörjning. 

  Dokumentation av insatser   3 läckor åtgärdade våren 2013. 

→ 

✔
Du kan räkna med att vi vidtar åtgärder när det 

uppstår problem med avloppet, såsom 

avloppsstopp inom 4 timmar efter anmälan. 

  Dokumentation av insatser   7 anmälningar har inkommit under perioden och 

alla är åtgärdade inom föreskriven tid. → 

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

  Mätning genom "Nöjd kund-
undersökning". 

  Aktuell information om avfall finns på 
kommunens hemsida. Ingen "nöjd kundundersök-

ning" ännu genomförd. → 

✔

Du blir som brukare informerad om planerade 

underhålls- och reparationsarbeten minst 7 

arbetsdagar i förväg. 

  Dokumentation av insatser   Reparationsarbete genomförs oftast i samband 

med akuta läckor. Information till berörda genom 

dörrknackning. Vid planerat underhållsarbete 

läggs information i brevlådor. 
→ 

 

Ett attraktivt samhälle för alla 

Samhällsbyggnadsnämnden skall verka för en god bebyggd miljö och planera för en ren och attraktiv miljö för 

alla. 

Måluppfyllelse 

Under våren 2013 började arbetet för genomförande av 

utsortering av matavfall. Målet är att arbeta för att fler 

abonnenter ska välja utsortering av matavfall under 

hösten 2013. En ny tillståndsansökan för Borabo Deponi 

är pågående och beräknas vara klart under 2013. Det 

anläggs en ny gång- och cykelväg, Nissanpromenaden, 

vilket beräknas vara klart under augusti månad. Till 

hösten 2013 kommer Trafikverkets rondeller att bli 

utsmyckade.  

 

 

  

Viktiga händelser under första halvåret 

 Under våren anställdes en maskinist på Vatten- och 

avloppsenheten och en drifttekniker på återvinnings-

centralen, ÅVC. 

 Ibros badplats har handikappanpassats. 

 Ett hälsoskyddsprojekt har genomförts på alla förskolor 

inom Hylte kommun under våren 2013. Inspektionerna har 

sammanställts i en rapport som gav överlag ett bra intryck. 

I stort råder god hygien och ordning. 

 Ett nytt livsmedelsupphandlingsavtal har upprättats för 

kostverksamheten vilket har resulterat i minskade 

kostnader för livsmedel under våren 2013. Avtalet innebär 

även möjligheten att köpa mer kött ifrån våra svenska 

bönder.  

 Under 2013 började genomförandet av utsorteringen av 

matavfall. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden i korthet 

 

Avvikelse delårsbokslut 2013: -1 316 tkr 

Avvikelse prognos 2013: -1 750 tkr 

Ansvarsområden 

Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: 

 Användning av mark och vatten 

 Bebyggelsemiljöns utveckling 

 Bostadsanpassning 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Livsmedel och dricksvatten 

 Serveringstillstånd, tobak och läkemedel 

 Naturvård och hållbar utveckling 

 Gator, trafik, parker 

 Vattenförsörjning och avloppshantering 

 Renhållning 

 Kostförsörjning 

 Lokalvård 

Ansvarig ordförande: Åke Morin 

Ansvarig kontorschef: Mats Andresen 
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Ekonomisk analys 

Nämndens budget uppgår 2013 till 17 261 tkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en avvikelse mot 

budget efter sex månaders utfall innan avsättning deponi 

-1 tkr och efter avsättning deponi -1 219 tkr.  

De verksamheter som bidrar mest till den negativa 

avvikelsen är Fysisk och teknisk planering 460 tkr, 

Gator, vägar och parkering 404 tkr och Bostads-

anpassning 914 tkr.  

Anledningen till den negativa avvikelsen på Fysisk och 

teknisk planering beror delvis på att verksamheten har 

budgeterade intäkter som budgetansvarig inte bedömer 

kommer att uppnås. Vid årets slut beräknas en negativ 

avvikelse på 150 tkr.  Den negativa avvikelsen på Gator, 

vägar och parkering beror till största del på ökade 

kostnaderna för snöröjning våren 2013, vilket har lett till 
en ökning med ca 400 tkr jämfört med samma period 

föregående år. År 2013 beräknas en negativ avvikelse på 

Gator, vägar och parkering på 300 tkr.  

Den negativa avvikelsen på Bostadsanpassning beror på 

att det har kommit in flera ärenden jämfört med samma 

period föregående år. Det bedöms en negativ avvikelse 

vid årets slut på 1 600 tkr eftersom det är svårt att 

förutsäga hur många ärenden det kommer komma in 

under året.  

Framtiden 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under hösten 2013 

arbeta aktivt för att få fler abonnenter att välja utsortering 

av matavfall. Matavfallsinsamling för butiker i Hylte 

kommun kommer att erbjudas under hösten 2013. Ett 

arbete pågår för att åtgärda de luktproblem som har 

uppstått vid reningsverket i Torup.  

Ansökningar för bostadsanpassning har ökat markant 

under våren 2013 och trenden verka hålla i sig under 

hösten 2013. 

 Samhällsbyggnadsnämnden kommer under hösten 2013 

att arbeta med rekrytering av planarkitekt och projekt-

ingenjör.  

Under 2014 kommer ett nytt kartprogram att imple-

menteras. Lokalvården kommer att slås samman med 

Gata och parkverksamheten under 2014.  

 

 

Delåret i siffror, tkr 
      

Verksamhet 
 Budget 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 
prognos 

Budget          
6 mån 

Delårs-
bokslut 

Avvikelse 
delår 

Nämnd- och styrelseverksamhet 486 486 0 243 261 -18 

Fysisk och teknisk planering 4 151 4 301 -150 2 086 2 643 -557 

Gator, vägar och parkering 6 064 6 364 -300 3 291 3 695 -404 

Parker 1 305 1 305 0 653 735 -82 

Miljö- och hälsoskydd 1 549 1 749 -200 -215 -46 -169 

Miljö- och hälsoskydd hållbar utveckling 102 102 0 -830 -789 -41 

Alkoholtillstånd 124 124 0 62 45 17 

Adm Samhällsbyggnadskontoret 71 71 0 36 -248 284 

Idrotts- och fritidsanläggningar 480 480 0 240 283 -43 

Bostadsanpassning 1 618 3 218 -1 600 809 1 723 -914 

Färdtjänst 1 671 1 471 200 836 640 196 

Vattenförsörjning och avlopp -137 -437 300 -69 -483 414 

Avfallshantering -73 -873 800 15 -1 202 1 218 

Försäljning av verksamhet internt -150 -150 0 92 90 1 

varav:             

    Utförarenheten 0 0 0 0 0 0 

    Städservice -250 -250 0 -125 -140 15 

    Kostenheten 100 100 0 217 230 -13 

Summa 17 261 18 211 -950 7 249 7 347 -98 

Avsättning deponi   800 -800   1 218 -1 218 

Total 17 261 19 011 -1 750 7 249 8 565 -1 316 
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Arbets- och näringslivsnämnden 

− Kvalitetsuppföljning delår 2013 
För att hela tiden utvecklas följs nämndens service-

åtaganden upp varje år. Arbets- och näringslivsnämnden 

når samtliga delmål utom det som gäller skuldsanering. 
 

Arbete och försörjning 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

 

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

arbetsdagar. 
 

Avvikelse från åtagandet får vara 
högst 5 %, mäts genom 

avvikelserapport 

  Avvikelsen är 0 % 

→ 

 

Du som får försörjningsstöd erbjuds en 

sysselsättningsgaranti. Du som är mellan 

18-24 år erbjuds sysselsättning inom tio 

arbetsdagar och Du som är äldre inom sex 

månader. 

 

Avvikelsen från sysselsätt-

ningsgarantin får vara högst 10 %, 

mäts genom avvikelserapport 

  När det gäller personer som är över 24 år och 

som ska få sysselsättning inom sex månader är 

det ingen avvikelse. Däremot finns en viss 

avvikelse för personer mellan 18 och 24 år. → 

 

Du som har beviljats försörjningsstöd ska 

få det utbetalt senast efter tre dagar. 
 

Avvikelse från åtagandet får vara 

högst 5 %, mäts genom 
avvikelserapport 

  Avvikelsen är under 1 % 

→ 

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

Måluppfyllelse 100 %, mäts genom 
avvikelserapport 

  Avvikelsen är 0 % 

→ 

 

Du som ansökt om försörjningsstöd erbjuds 

en tid inom tio arbetsdagar. 
 

Avvikelse från åtagandet får vara 

högst 10 %, mäts genom 
avvikelserapport. 

  Avvikelsen är under 5 % 

→ 

 

Du som söker skuldsanering erbjuds en tid 

inom två månader 
 

Avvikelse från åtagandet får vara 

högst 100 %, mäts genom 

avvikelserapport. 

  Avvikelsen är 80 %. Orsaken är kraftigt ökad 

belastning på enheten.  

Fritid och folkhälsa 
  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

 

Du som är besökare erbjuds stöd av en 

Hälsocoach i Örnahallens Hälsocenter  

Besökaren kontaktas av en 

Hälsocoach inom fem arbetsdagar, 
mäts genom avvikelserapport 

  Avvikelsen är 0 % Hälsocoach är en mycket 

uppskattad tjänst i utbudet vilket tydligt kan 
påvisas med en nöjdhetsgrad på 88 %. ↘ 

 

Du som är besökare erbjuds ett behovs-

anpassat och varierat motionsutbud i 
Örnahallens Hälsocenter   

Nöjdhetsgraden bland besökare på 

Örnahallens Hälsocenter ska vara 
minst 80 %, mäts via enkät januari-

mars 

  En stor utökning av antal gruppträningspass och 

gruppträningsformer både på land och i vatten 
har gjorts under senaste åren, vilket visar sig 

positivt, då antalet nöjda kunder är 83 %. 
↘ 

 

Föreningar inbjuds till återkommande 

föreningsträffar. 
 

Antal träffar, minst en per år utöver 

möten för fördelning av halltider. 

Måluppfyllelse 100 %, mäts via 
enkät under januari-mars 

  Avvikelsen är 0 % då föreningarna erbjudits 

återkommande möten. 100 % är nöjda med 

innehållet i föreningsträffarna, servicen och 
tillgängligheten från kontorets sida. 

↗ 

 

Under högsäsong (september-april) erbjuds 

du som besökare tillgång till badet sex 

dagar i veckan (med undantag för storhelg).  
 

Måluppfyllelse 100 % Öppet-

hållande, mäts genom avvikelse-

rapport 

  Avvikelsen är 0 % då besökarna haft tillgång till 

badet sex dagar i veckan under perioden. 85 % 

av kunderna är nöjda med öppettiderna. 
↗ 

Företag 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

 
Du som är företagare inbjuds till åter-
kommande företagsträffar 

 Varje år hålls minst fyra företags-
träffar i kommunens regi.  

  Under året har det genomförts frukostmöten, 
näringslivscaféer och näringslivskväll. → 

 

Du som tänker starta ett nytt företag i vår 

kommun, erbjuds ett aktivt stöd i ditt 
företagande under de tre första åren 

 Att personen inom tio ar-betsdagar 

får en kontakt med lämplig aktör. 
Måluppfyllelse 100 %, mäts genom 

avvikelserapport 

  Nämnden har en fortlöpande avstämning om 

någon vill ha personlig coach. → 

 Betyder att åtagandet är helt uppfyllt 

 Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt 

 Betyder att åtagandet inte är uppfyllt 

 Betyder att utvärdering ej genomförts 

 
Trendpilarna visar resultatet i förhållande till senaste 

mätningen. Om det inte finns något tidigare resultat att 

jämföra med är trenden markerad med ett rakt streck 
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Fortsättning Företag 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

 

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

 Att företaget inom tio arbetsdagar ska 
ha fått ett svar eller vägledning till 

lämplig aktör. Måluppfyllelse 100 %, 

mäts genom avvikelserapport 

  Nämnden har i de fall som har funnits haft lämpliga 
aktörer att lotsa vidare till. → 

 

Du som företagare erbjuds en samlad 

kontakt, i form av Företagslots, vid ansökan 
om exempelvis tillstånd och andra kontak-

ter med kommunen. 

 Att minst åtta gånger per år er-

bjuda fasta tider för Företagslots.  

  Det har under året genomförts regelbundna möten. 

→ 

 

Stärkt samarbete med det lokala näringslivet och fortsatt positiv trend för Örnahallen 

Samarbetet med det lokala näringslivet har stärkts och Hylte kommun klättrade från plats 187 i 2012 års 

undersökning till plats 160 i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet 2013. Renoveringen av Örnahallens 

simhall, reception och personalutrymmen är i full gång och beräknas vara klar i början av nästa år. Samtidigt har 

den positiva spiral som kunnat påvisas de senaste åren i Örnahallens Hälsocenters utveckling fortsatt under 

första delen av 2013. Anläggningen är idag den centrala mötesplatsen för fritid och folkhälsa i Hylte kommun. 

Genom att invånarna mår bra och ges möjlighet till en aktiv fritid genom fysisk aktivitet blir Hylte kommun en 

attraktiv plats att bo på och verka i. 

 

Måluppfyllelse 

Inom området för arbete och försörjning finns sex 

serviceåtaganden. Fem av dem uppnås medan det sista 

gällande skuldsanering inte uppnås. Ett ökat tryck på 

verksamheten inom arbetsmarknadsenheten har gjort att 

mätningen av serviceåtagandet visar en avvikelse på 80 

procent. Personalgruppen har förstärkts och åtagandet 

beräknas kunna uppnås i slutet av året. Enheten arbetar 

kontinuerligt för att förbättra kvaliteten, bland annat 

genom utvecklingsdagar och veckovisa möten för att 

diskutera aktuella ärenden och metodutveckling.  

Inom området Företag är samtliga serviceåtaganden 

uppnådda. Under året har ett affärsutvecklingsprogram 

för besöksnäringen genomförts. Hösten 2013 kommer 

mätningen Insikt som mäter företagens upplevelse av 

kommunens myndighetsfunktioner att ge en indikation 

på om Företagslotsen har bidragit till att förbättra den 

upplevelsen. 

Även inom området för Fritid och folkhälsa uppnås 

samtliga mål. En kontinuerlig dialog hålls med före-

ningarna genom föreningsmöten och målet är att 

föreningarna själva ska ha inflytande i frågor som rör 

dem. Vid fördelning av halltider fungerar detta mycket 

väl trots att konkurrensen om halltider är hård. En 

fjärdedel av kommunens alla barn i årskurs 2 har deltagit 

i Idrottsskolan som drivs i samarbete med elva av 

kommunens idrottsföreningar i syfte att inspirera barn till 

en aktiv och meningsfull fritid. Det har skett en stor 

utveckling vad gäller utbudet av träningsformer på 

Örnahallens Hälsocenter under senaste åren. Det erbjuds 

dubbelt så många träningspass varje vecka under våren 

2013, jämfört med våren 2010.  

 

Ekonomisk analys 

Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut 2013 

visar en avvikelse mot budget på -1 147 tkr. Vid bokslut 

2013 prognostiseras en negativ avvikelse mot budget på 

2 180 tkr. 

Inom försörjningsstöd fortsätter trenden från 2012 och 

kostnaderna ökar. Den huvudsakliga orsaken till detta är 

ett ökat ärendeinflöde. Trots att Hylte nu har en högre 

arbetslöshet än tidigare är den fortfarande lägre än i riket 

i stort. Den extrasatsning för att bekämpa ungdoms-

Nämnden i korthet 

 

Avvikelse delår 2013: -1 147 tkr 

Avvikelse prognos 2013: -2 180 tkr 

Ansvarsområden 

Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom 

 Arbete och försörjning (Arbetsmarknadsenheten, AME) 

 Individ och familjeomsorg för vuxna (IFO) 

 Fritid och Folkhälsa 

 Företag (Näringslivsservice) 

 Turism 

Ansvarig ordförande: Lennart Ohlsson 

Ansvarig kontorschef: Christer Grähs 

 



VÅRA VERKSAMHETER – Arbets- och näringslivsnämnden 

26 
 

arbetslösheten som gjordes under 2010-2011 gjorde 

också att kostnaderna minskade under dessa år.  

Verksamheten för övrig vuxenvård har i delårsbokslutet 

en negativ avvikelse mot budget på drygt 500 tkr. 

Kostnaden beräknas dock minska under hösten och 

prognosen är att avvikelsen vid årets slut blir -600 tkr. 

Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar en negativ avvikelse 

om 270 tkr och beräknas vid årets slut minska till  

– 200 tkr. Att göra större åtgärder för att komma i balans 

under 2013 är möjligt men skulle totalt för kontoret leda 

till större kostnader eftersom detta skulle återverka på 

kostnaden för försörjningsstöd. 

Örnahallens Hälsocenter har i delårsbokslutet en positiv 

avvikelse på ca 140 tkr. Det beror på att bemanningen 

kunnat minskas under den pågående renoveringen. 

Försäljningen av kommunkort har minskat jämfört med 

samma period föregående år medan besöken till gymmet 

har ökat med 30 procent. Med tanke på renoveringen och 

de olika kompensationerna prognostiseras lägre intäkter 

för andra halvåret och den positiva avvikelsen väntas vid 

årets slut hamna på 70 tkr.   

Framtiden 

Viktiga utvecklingsfrågor för arbetsmarknadsenheten det 

närmaste halvåret är bland annat att ta fram lokala 

överenskommelser med Region Halland och andra 

aktörer. Med anledning av den ökade arbetsbelastningen 

kommer en analys att genomföras för att se vilken 

bemanning som krävs inom IFO. 

 

Inom näringslivsområdet kommer arbetet med att stärka 

kontakten med de lokala företagen att fortsätta. Till-

sammans med Region Halland och det lokala närings-

livet kommer Körgillet genomföras under hösten. 

Uppdrag Hälsa och liknande hälsoinsatser kommer att 

vidareutvecklas liksom utbudet riktat mot företag där 

målet är att kunna erbjuda helhetslösningar vad gäller 

friskvårdssatsningar. För att öka tillgängligheten kommer 

en bokningstjänst via Internet att tas i bruk under hösten. 

För att ytterligare förbättra servicen kommer simskolor 

erbjudas senare på eftermiddagarna för att tillgodose 

kundernas efterfrågan. 
 

 

 

Delåret i siffror, tkr 

Verksamhet 
Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 
prognos 

Budget       
6 mån 

Delårs-
bokslut 

Avvikelse 
delår 

Nämnds- och styrelseverksamhet 404 381 23 202 185 17 

Näringslivsfrämjande åtgärder 1 188 1 188 0 593 600 -7 

Turistverksamhet 450 450 0 225 213 12 

Allmän fritidsverksamhet 1 611 1 571 40 806 652 154 

Stöd till studieorganisationer 300 300 0 300 232 68 

Idrotts- och fritidsanläggningar 4 525 4 525 0 2 262 2 241 21 

Hälsocenter 5 745 5 675 70 2 872 2 731 141 

Kontorsövergripande ANK* 1 527 1 507 20 764 737 27 

Institutionsvård för vuxna 1 367 1 467 -100 684 945 -261 

Öppna insatser för vuxna 709 684 27 355 334 21 

Övrig vuxenvård 300 900 -600 150 656 -506 

Ekonomiskt bistånd 7 528 9 228 -1 600 3 764 4 743 -979 

IFO ärendehandläggning vuxen 3 697 3 857 -160 1 848 1 833 15 

Flyktingmottagande -274 -314 300 -137 -539 402 

Arbetsmarknadsåtgärder 4 323 4 523 -200 2 162 2 434 -272 

Total 33 400 35 942 -2 180 16 850 17 997 -1 147 

* Arbets- och näringslivskontoret  

Viktiga händelser under första halvåret 

 Ett strategiskt näringslivsprogram har tagits fram och i en 

workshop med företagare, politiker och tjänstemän 

bestämdes vilka frågor som ska prioriteras. 

 Turismverksamheten bedrivs åter i kommunal regi och 

verksamheten är ny för Arbets- och näringslivsnämnden. 

 Arbetsmarknadsenhetens affär Andra Handen har flyttat 

till samma lokaler som övriga arbetsmarknadsåtgärder 

vilket gör att verksamheterna nu har bra förutsättningar att 

fortsätta utvecklas. 

 I ett samverkansprojekt för att stärka missbruksvården i 

Halland har ett förslag till en gemensam beroendemottag-

ning i Halland med placering i Varberg tagits fram. 

 För att likställa de olika föreningarnas förutsättningar vid 

respektive anläggning och tydliggöra ansvarsfördelningen 

har nya skötselavtal upprättats under våren. 
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Barn- och ungdomsnämnden 

− Kvalitetsuppföljning delårsbokslut 2013 
 

För att hela tiden utvecklas följs nämndens service-

åtaganden upp varje år. Barn- och ungdomsnämnden har 

i år ett nytt serviceområde för Familjecentralen. 
 

 

 

 

 

 

 

Förskola 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

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

  Barnomsorg ska erbjudas inom 4 
månader efter ansökan registre-

rats på barn och ungdomskon-

toret. 

  Under jan-maj har det placerats 47 barn inom 
förskoleverksamheten, 2 av dem har inte 

kunnat erbjudas plats inom de 4 månader som 

utlovats. 
→ 

Ditt barn erbjuds utevistelse i en utvecklande 
miljö 

  Förskoleverksamhet som bedrivs 
utomhus ska genomföras i enlig-

het med läroplanen för förskolan 

  Förskolans uteverksamhet genomförs i 
enlighet med läroplanen för förskolan utifrån 

lokala förutsättningar. → 

✔

I förskolan möter ditt barn personal med 

pedagogisk högskoleutbildning 
  Andelen personal med peda-

gogisk högskoleutbildning ska 
ligga i nivå med riket. 

  Andelen personal med pedagogisk högskole-

utbildning i förskolan är 53 % enligt 
Skolverkets senaste publicerade statistik för 

september 2012. 
→ 

Du som förälder erbjuds enskilt samtal om ditt 

barn två gånger per år. 
  Minst två enskilda samtal ska 

erbjudas per år.  

  Föräldrar erbjuds två samtal per år .  

→ 
Fritidshemmen 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

Ditt barn erbjuds rekreation och en meningsfull 

fritid som stimulerar barnets utveckling och 

lärande 

  Föräldrar och elever ska upp-leva 

att fritidshemsverksamheten er-

bjuder rekreation och en 
meningsfull fritid som stimulerar 

utveckling och lärande 

  ingen sammanställning har gjorts av inkomna 

enkätsvar 

Ditt barn vistas i en miljö där man aktivt arbetar 

med demokrati, inflytande och jämställdhet. 
  Eleverna ska uppleva att de kan 

påverka och få inflytande i 
fritidshemsverksamheten. 

  Fritidshemmen har genomfört barnsamtal 

under hösten 2012 i syfte att mäta barnens 
upplevelse av inflytande över fritidshems-

verksamheten. Syftet är även att redovisa hur 

man avser att arbeta för elevernas ökade 
inflytande över verksamheten. Flertalet 

fritidshem redovisar att barn och elever på 

fritids upplever att de har inflytande.  

→ 

Du som förälder erbjuds enskilt samtal om ditt 

barn två gånger per år 
  Utvärdering via kvalitativ under-

sökning 

  Fritidshemmen har kommit olika långt med 

att erbjuda föräldrar enskilda samtal två 
gånger per år.  → 

Grundskola 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

Vid avslutad grundskoleutbildning är du 

behörig till alla nationella gymnasieprogram. 
  100 % av avgångseleverna från 

årskurs 9 är behöriga till alla 

nationella gymnasieprogram  

  Andelen elever som är behöriga till gymnasiet 

är 78 %. ↘ 

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

  Andel elever med betyget (E) är 
100 % 

  Andelen elever som har fått betyget E eller 
högre är 69 %. → 

Du får tydlig information om mål och 

betygskriterier och hur dina kunskaper bedöms. 

Du skall kunna påverka ditt lärande genom din 
individuella utvecklingsplan IUP. 

  Främjande och förebyggande 

åtgärder kommer att redovisas 

utifrån enkätundersökningen. 

  Enkätundersökning har ej gjorts. 

Du får delta i demokrati- och jämställd-
hetsarbete. 

  Klassråd och elevråd skall hållas 
minst 4 gånger per läsår. De-

mokrati- och jämställdhetsarbete 

skall genomsyra verksamheten. 

  Elevråd och klassråd har genomförts enligt 
plan under vårtermin 2013. Målet uppfyllt. 

→ 

 Betyder att åtagandet är helt uppfyllt 

 Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt 

 Betyder att åtagandet inte är uppfyllt 

 Betyder att utvärdering ej genomförts 

 
Trendpilarna visar resultatet i förhållande till senaste 

mätningen. Om det inte finns något tidigare resultat att 
jämföra med är trenden markerad med ett rakt streck 
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Fortsättning Grundskola 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

Du skall inte utsättas för kränkande behandling 

eller utanförskap 

Likabehandlingsplanerna skall 

genomgå revidering varje år 

vilket kommer att kontrolleras.  
Arbetet mot kränkande behand-

ling och utanförskap skall med 

hjälp av enkätundersökningens 
svar revideras och förbättras. 

Målet är 0-tolerans. 

  Likabehandlingsplanerna revideras vid läsårs-

start och ändras vid behov under läsåret. 

Enkätundersökning har ej gjorts. 

→ 

Gymnasieskolan, vildmarksgymnasiet och Traineegymnasiet 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

Du undervisas av lärare som har kompetens i 

sitt ämne. 
  Kärnämnesbehörigheten bland 

lärarpersonalen ska vara minst 
90 %. 

  Målet anses uppfyllt då den totala behö-

righeten för kärnämnena uppgår till 90 % för 
de två gymnasieenheterna 

↗ 

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 

studieplanen sker två gånger per 

år i samband med utvecklings-
samtal.  

  Utvecklingssamtal har erbjudits minst 1 

gång/termin. 

→ 

Du får vara med och planera undervisningen 
och utvärdera dina kurser 

  Delaktigheten följs upp i sko-lans 
kvalitetsredovisning och genom 

enkätundersökning 

  Enkätundersökning har ej gjorts. 

Du ges möjlighet att få yrkesexamen från 

gymnasiet. 
  Andelen elever som fullgjort 

gymnasiet vilket ger yrkes-
examen skall vara 100 %. 

  På Traineegymnasiet har 100 % av eleverna 

fullgjort gymnasiet med examen, på 
Vildmarksgymnasiet är motsvarande siffra 

78 %. Det ger en totalsumma på 89 %. 

Du får utbildning som ger dig goda och 

konkurrenskraftiga kunskaper. 
  Genomsnittlig meritpoäng ska 

vara i nivå med riksgenomsnittet. 

  Genomsnittlig meritpoäng för elever som 

tagit ut sitt slutbetyg 2013 är 12,3. Rikets 

genomsnittliga betygspoäng för 2012 är 14,0.  

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

skolestudier 

  Andelen elever som läser samt-
liga kurser för grundläggande 

behörighet skall uppgå till 70 % 

samt andelen elever som är 
behöriga för högskolestudier är 

minst 60 %. Målet är uppnått om 

båda indikatorerna är uppnådda. 

  94 % av gymnasieskolornas avgångselever 
har läst samtliga kurser för grundläggande 

behörighet. Andelen behöriga elever för 

högskolestudier uppgår till 89 %. ↗ 

Du ska känna delaktighet, trygghet och 

gemenskap under din skolvistelse. 
  Översyn av likabehandlingsplan 

sker årligen tillsammans med ele-
verna. Enkät till eleverna gällande 

delaktighet, trygghet och gemen-
skap genomförs årligen. 

  Översyn av likabehandlingsplan sker vid 

läsårsstart och om behov uppstår under 
läsåret. Enkätundersökning har ej gjorts → 

Gymnasieskolan, Introduktionsprogrammet 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

Du har möjlighet att, på Introduktionspro-
grammets program Preparandutbildning och 

Programinriktat individuellt val, läsa upp dina 

betyg för att bli behörig att söka nationella 

gymnasieprogram.  

  100 % av eleverna behöriga till 
gymnasieutbildning efter 1 år 

  22 % av eleverna som går Programinriktat val 
på Traineegymnasiet och på Vildmarks-

gymnasiet har uppnått behörighet till gym-

nasiet under år 1. 

Du undervisas av lärare som har kompetens i 

sitt ämne. 
  Kärnämnesbehörigheten bland 

lärarpersonalen ska vara minst 

90 %. 

  Målet anses uppfyllt då den totala 

behörigheten för kärnämnena uppgår till 90 

%. 
↗ 

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 

studieplanen sker två gånger per 
år i samband med utvecklings-

samtal.  

  Utvecklingssamtal har erbjudits samtliga 

elever/vårdnadshavare minst 1 gång under 
vårterminen. Studieplanen följs upp i dessa 

samtal. 
→ 
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Fortsättning Gymnasieskolan, Introduktionsprogrammet 

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

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

  Delaktigheten följs upp i skolans 
kvalitetsredovisning och genom 

enkätundersökning 

  Enkätundersökningen har inte genomförts 

Du ska känna delaktighet, trygghet och 

gemenskap under din skolvistelse. 
  Översyn av likabehandlingsplan 

sker årligen. Enkätundersökning 

gällande delaktighet, trygghet och 
gemenskap genomförs årligen. 

  Likabehandlingsplanerna revideras vid läsårs-

start samt vid behov under läsåret. Enkät-

undersökning har ej genomförts → 

Vuxenutbildning  

  Delmål   Målnivå   Kommentar Trend 

Vi uformar tillsammans med dig en plan 
för dina studier. 

  Redovisning av ansvarig rektor.   Sedan höstterminen 2012 har en ny rutin införts 
för studerande vid vuxenutbildningen som 

innebär att studerande träffar studie- och 

yrkesvägledare för ett inskrivningssamtal och 

studieplanering. 

Du erbjuds studie- och yrkesvägledning.   Redovisning av ansvarig rektor.   Studie- och yrkesvägledare anställdes vid vuxen-
utbildningen i maj 2012. Funktionen arbetar 

kontinuerligt med information i klasserna och 
tolk närvarar vid behov.  

↗ 

Du som företagare ges möjlighet till dialog 

med Hyltebygdens lärcentrum om dina 

utbildningsbehov. 

  Redovisning av ansvarig rektor.   Resursplanering har påbörjats för att framgent 

tillgodose åtagandet. 

Du som studerande har möjlighet till att 

läsa in högskolekurser på distans  
  Redovisning av ansvarig rektor.   Under höstterminen 2012 har distanskurser 

erbjudits. Utbudet grundas på efterfrågan. → 

Du som önskar läsa svenska för invandrare 
erbjuds en plats inom fem arbetsdagar. 

  Redovisning av ansvarig rektor.   Utbildning inom SFI erbjuds inom fem 
arbetsdagar. Kontinuerlig inskrivning bedöms 

dock vara mindre bra kvalitetsmässigt.  → 

Familjecentralen, nytt serviceområde för 2013 

  Delmål   Målnivå   Kommentar   

Du som småbarnsförälder erbjuds Öppen 

förskola alla vardagar 
  Öppna förskolan har öppet samt-

liga vardagar 46 veckor per år. 

  Öppna förskolan har haft öppet enligt utlovat 

antal veckor. 

Ditt barn erbjuds barngrupp (Fussi) när det 
förekommit missbruk, våld, psykisk ohälsa 

eller separation i familjen 

  Fussi-gruppverksamhet startas två 
gånger per termin. Trappan 

erbjuds efter behov. 

  Under våren har en "skildavärldargrupp" 
genomförts, barngruppen vänder sig till barn och 

unga med erfarenhet av föräldraseparation. 

Trappansamtal har även erbjudits. 

Du som förälder erbjuds föräldragrupp i 
vägledande samspel 

  Plats i föräldragrupp erbjuds 
inom 6 månader. 

  Under våren 2013 har ingen föräldragrupp 
startats. Kommande höst kommer grupp startas 

vid visat intresse. Erbjudande om föräldragrupp 

annonseras vanligtvis både på kommunens 
hemsida och o lokalpress för att erbjudande ska 

få god spridning bland föräldrar i kommunen. 

Familjer som som kommer i kontakt med 

socialtjänsten ska inom 14 dagar få en 

första återkoppling på sitt ärende. 

  Förhandsbedömningen ska vara 

gjord inom 14 dagar efter in-

kommen anmälan. 

  75 % måluppfyllelse på gjorda förhandsbe-

dömningar inom 14 dagar. Svårt att nå upp till 

100 % då besök avbokas eller uteblir samt att 
information från annan myndighet bör avvaktas.  

Du som erbjudits individuellt anpassat stöd 

från socialtjänsten ska få detta stöd 
påbörjat senast inom tre månader 

  Erbjuden insats ska vara påbörjad 

senast inom tre månader efter 
avslutad utredning. 

  100 % måluppfyllelse på påbörjad insats  

Du som söker stöd inom Familjerätten 
erbjuds detta inom fjorton dagar efter 

samtycke av båda parter. 

  Samarbetssamtalen ska påbörjas 
inom 14 dagar efter samtycke till 

samtal. 

  100 % måluppfyllelse på erbjudande om 
samarbetssamtal inom 14 dagar  
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Barn och elever i centrum - mot ökad måluppfyllelse 

Hylte kommun vill ge alla barn och elever kunskap, trygghet och en stabil plattform inför framtiden. Många av 

skolorna har en profil med inriktningen utomhuspedagogik och hälsa. Gymnasieskolorna i Hylte är uppdelade 

på tre enheter, Vildmarksgymnasiet, Trainee (lärlingsutbildningen) och Introduktionsprogrammet, alla gymnasie-

elever har möjlighet att fritt välja nationellt program. Från och med 2012 ingår också Vuxenutbildningen i barn 

och ungdomsnämnden. 

Måluppfyllelse 

Målet att erbjuda förskoleplats inom 4 månader är delvis 

uppfyllt. Under perioden januari till maj har 47 barn 

placerats inom förskolan och 2 av dem har inte kunnat 

erbjudas plats inom utlovad tid. Antalet pedagogiskt 

högskoleutbildad personal i förskolan har ökat och målet 

att ligga i nivå med riksgenomsnittets 53 procent har nu 

uppnåtts.  

Fritidshemmets mål att barnen upplever att de kan 

påverka och få inflytande i verksamheten anses helt 

uppfyllt. Mätningar genomfördes under hösten 2012 

genom barnsamtal. Vid fritidshemmen tillämpas olika 

former för ökat elevinflytande. Exempel på detta kan 

vara ”en egen dag” där ett barn får planerna och 

genomföra en egen aktivitet på fritidshemmet. Att 

fritidshemsverksamheten systematiskt utvärderar for-

merna för elevinflytande är en del av skolans syste-

matiska kvalitetsarbete som på ett tydligare sätt idag 

regleras i skollagen. 

Inom grundskolan når man inte måluppfyllelsen att ge 

alla grundskoleelever gymnasiebehörighet. Andelen av-

gångselever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 

uppgår till 78 procent. I arbetet med ”Hyltes unga 

framtid” riktar man bland annat in sig på förändrade 

arbetssätt som skall sträva mot ökad måluppfyllelse. 

För andelen elever som når högskolebehörighet efter 

avslutat gymnasium har resultaten tydligt förbättrats. 100 

procent av Trainee-gymnasiets elever och 79 procent av 

Vildmarksgymnasiets elever avslutade gymnasiet 2013 

med en yrkesexamen. Gymnasiets mål att undervisning 

ska ske av lärare som har kompetens inom sitt område 

anses uppfyllt då den totala behörigheten inom kärn-

ämnena uppgår till 90 procent. Vid vuxenutbildningen 

pågår ett utvecklingsarbete för att erbjuda utbildning i 

enlighet med skollagens bestämmelser samt med möjlig-

heter att möta efterfrågan på utbildning från enskilda och 

näringslivet. 

Familjecentralens serviceåtagande att erbjuda Öppen för-

skola till småbarnsföräldrar och barngrupper (Fussi) för 

barn i familjer där det förekommer missbruk, våld och 

psykisk ohälsa eller separation anses helt uppfyllt. 

Ekonomisk analys 

Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en negativ 

avvikelse för perioden januari till juni med 1 093 tkr. 

Nämnden har tilldelats 764 tkr från fonderade flyk-

tingmedel och 300 tkr har överförts från kommun-

ledningskontoret till familjecentralen. Vid årets slut 

beräknas en negativ avvikelse med 1 535 tkr.  

De största avvikelserna finns inom förskola, grundskola 

och gymnasieskolan. Inom förskolan förklaras avvikel-

sen dels av tjänster som tillsatts för barn med mycket 

speciella behov och dels för köp av verksamhet från 

annan huvudman, bland annat har personalkooperativet 

Kyrkbacken haft fler barn inskrivna än vid budget-

planeringen. Grundskolans avvikelse beror också på 

personalkostnader för elever med behov av särskilt stöd 

samt krävande elevärenden. Planering inför höstterminen 

pågår för att anpassa verksamheten inom grundskolan 

efter tilldelad budget, bland annat minskar Örnaskolans 

högstadium med 5,5 tjänster. 

Positiv avvikelse vid årets slut inom grundskolan för-

klaras av personals tjänstledighet bland annat elevhälsan. 

Höstterminens sökningar till gymnasieskolan är ännu 

oklara och det råder även tveksamheter med prisbilden 

från andra kommuner. Föregående år var det ca 5 procent 

fler elever i undervisning (elever som går ett fjärde år) 

jämfört mot budget, ingen skillnad förväntas under 2013.  

Negativ avvikelse för gymnasieskola och gymnasie-

särskola vid årets slut beräknas till 2 000 tkr och för 

vuxen-utbildningen beräknas positiv avvikelse med 

400 tkr. 

 

Framtiden 

Barn- och ungdomsnämnden fortsätter det prioriterade 

arbetet mot att fler elever i Hylte kommun når målen för 

grundskolan och når behörighet till gymnasieskolans 

nationella yrkes- eller studieförberedande program. De 

elever som avslutat grundskolan som inte når behörighet 

Viktiga händelser under första halvåret 

 5-års verksamheten ”Raketen” vid Örnaskolan flyttar till 

Sörgårdens förskola.  

 75 procent av eleverna i årskurs 3 år 2012 har klarat alla 

delprov i de nationella proven i svenska och svensk som 

andra språk. Resultatet placerar Hylte kommun på 

riksrankingen nr 81 av 290 kommuner. 

 Sörgårdens förskola har fått miljöcertifiering i ”grönt 

flagg” vilket firades på förskolansdag med flagghissning. 

 Cirka 250 barn deltog i sommarlägret ”Camp Vallsnäs” 

där det även i år fanns ett brett deltagande av 

föreningslivet i Hylte kommun. 

 Trainee- och Vildmarksgymnasiet påbörjar planering för 

uppstart av nytt program inom Livsmedelsprogrammet. 
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till nationellt program skall ges bästa förutsättningar att 

inom introduktionsprogrammets (IM) olika inriktningar 

nå behörighet till nationellt program alternativt nå de mål 

som planerats via den individuella studieplanen.  

Barn- och ungdomsnämnden kommer att arbeta med att 

vidareutveckla den kommunala vuxenutbildningen i 

enlighet med skollagstiftningen och lokala behov i 

samverkan med näringslivet.  

Ett arbete kommer att påbörjas under andra halvåret 

2013 för att förbereda en organisationsförändring med 

inriktning mot att verksamheten för HVB (hem för vård 

och boende) Ensamkommande barn och ungdomar, 

kommer att inrymmas under enhetschefen för Individ 

och familjeomsorgen från och med januari 2015.  

Införandet av introduktionsklass i svenska för SFI och 

IM kommer att planeras. Utbildningen i introduktions-

klass ger grundläggande svenska kunskaper och slussar 

sedan vidare elever till vidare utbildning i svenska 

språket utifrån elevens förmåga. En elev planeras gå i 

introduktionsklass max en termin. 

 

 
 

Delåret i siffror, tkr 

Verksamhet 
 Budget 

2013 
Prognos 

2013 
Avvikelse 
prognos 

Budget      
6 mån 

Delårs-
bokslut 

Avvikelse 
delår 

Nämnd och styrelseverksamhet 470 470 0 235 241 -6 

Kulturskola 1 866 1 866 0 933 937 -4 

Fritidsgårdar 172 132 40 86 103 -17 

Öppen förskola 484 484 0 242 238 4 

Förskola, pedagogisk omsorg 38 024 38 654 -630 19 012 19 462 -450 

Fritidshem 8 872 8 832 40 4 436 4 154 282 

Förskoleklass 3 648 3 648 0 1 824 1 849 -25 

Grundskola, särskola 107 499 106 401 615 54 358 54 960 -602 

Gymnasieskola, gymnasial särskola 52 690 54 690 -2 000 26 473 28 706 -2 233 

Lärcentrum, Vuxenutbildning 3 392 2 992 400 1 696 1 407 289 

Svenska för invandrare 1 275 994 0 637 557 81 

Förvaltningsgemensamma kostnader 8 466 8 466 0 4 233 3 321 912 

Central administration 3 208 3 208 0 1 604 1 397 207 

Familjecentralen 12 219 12 219 0 6 109 5 639 470 

Total 242 284 243 055 -1 535 121 878 122 971 -1 093 

 

  

Barn- och ungdomsnämnden i korthet 
 

Avvikelse delårsbokslut 2013: -1093 tkr 

Avvikelse prognos 2013: -1 535 tkr 

Ansvarsområden 

Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom: 

 Barnomsorg 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Gymnasieskola 

 Gymnasiesärskola 

 Vuxenutbildning samt Svenska för invandrare (SFI) 

 Individ o familjeomsorg 

Ansvarig ordförande: Tommy Edenholm 

Ansvarig kontorschef: Mikael Falk 
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Omsorgsnämnden  

− Kvalitetsuppföljning delår 2013 

De av nämnden antagna serviceåtagandena med 

tillhörande utvecklingsmål följs upp på olika sätt och blir 

en del i vad vi kan förbättra i vår struktur-, process- och 

resultatkvalitet.  
 

Anhörigstöd 

  Delmål   Målnivå   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 bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔

Du kan delta i aktiviteter för att få gemenskap, 

glädje och inspiration genom att du träffar 

andra anhöriga som du kan dela dina 
erfarenheter med 

  

Avstämning via synpunkts-

hantering och kvalitativ 

undersökning 
  

Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔

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

  

Minst 4 stödsamtal per år, 
uppföljning av antal samtals-

grupper samt kvalitativ under-

sökning 

  

Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

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

Uppföljning av anordnade 
informationstillfällen samt 

kvalitativ undersökning 
  

Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔
Du får genom kontakt med vår anhörig-

konsulent tillgång till klassisk massage 
och/eller fotvård ett begränsat antal gånger. 

  
Årlig kvantitativ uppföljning 

  
Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔

Tillsammans med dig planerar vi din 
avlösning i hemmet, dagverksamhet, växel-

vård, dusch hjälp för att du skall känna dig 

trygg och få den avkoppling och vila som du 
har behov av 

  

Årlig kvantitativ uppföljning 
av samtliga delar inom 

  

Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

Boende 

  Delmål   Målnivå   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 bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔
Du blir bemött med respekt utifrån dina unika 

behov, alla medarbetare har tystnadsplikt   
Avstämning via synpunkts-

hantering och kvalitativ 
undersökning 

  
Åtagandet bedöms vara 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 
  

Statistik går för närvarande inte att få för Sjölunda. 

Av ca 61 000 larm är det 29 som inte besvarats i tid, 9 

av dem är orsakade av fel i larmdatorerna. 
Larmsystemen ska bytas ut på samtliga särskilda 

boenden. Om den boende larmar utanför lägenheten 

sker även åtgärden där utan återställning i lägenheten. 

→ 

✔
Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, 

aktivering och träning i en genomförandeplan 
  

Uppföljning via registrering 

  
Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔
Du får tre lagade mål näringsrik mat om 

dagen, mellanmål samt specialkost vid behov   
Viktkontroll och samverkan 

med kostenheten för uppfölj-

ning av nöjdhetsgrad 
  

Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔

Du får hjälp och stöd med det du inte klarar 
själv t ex att duscha och annan personlig 

hygien, att stiga upp och gå och lägga dig, när 

du själv vill 

  

Uppföljning genom enkät-
undersökning och antalet 

anmälningar enligt SoL och 

HSL 

  

Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

 Betyder att åtagandet är helt uppfyllt 

 Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt 

 Betyder att åtagandet inte är uppfyllt 

 Betyder att utvärdering ej genomförts 

 
Trendpilarna visar resultatet i förhållande till senaste 

mätningen. Om det inte finns något tidigare resultat att 
jämföra med är trenden markerad med ett rakt streck 
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Omsorg i hemmet 

  Delmål   Målnivå   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 bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔
Du blir bemött med respekt utifrån dina unika 

behov, alla våra medarbetare har tystnadsplikt   
Avstämning via synpunkts-

hantering och kvalitativ 

undersökning 
  

Åtagandet bedöms vara 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 bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔
Om vi får nyckel av dig hanterar vi den på ett 

säkert sätt   
Uppföljning via avvikelse-

rapportering   
Åtagandet bedöms vara 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 enkät-
undersökning och antalet 

anmälningar enligt SoL och 

HSL 

  

Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

Om du har ett trygghetslarm installerat, får du 
vid larm svar direkt från larmcentral därefter 

kommer vi till dig inom 45 minuter, både dag 

och natt 

  

Larm besvaras inom 45 
minuter, uppföljning via 

registrering 
  

Av 2 219 larm har 1 inte åtgärdats inom 45 minuter. 
Orsaken var hög arbetsbelastning och annat larm 

prioriterades. → 

Bostad med särskild service 

  Delmål   Målnivå   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 bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔
Du blir bemött med respekt utifrån dina unika 

behov, alla våra medarbetare har tystnadsplikt   
Avstämning via synpunkts-

hantering och kvalitativ 

undersökning 

  
Åtagandet bedöms vara 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 bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔

Du får vid behov hjälp och stöd med att 

planera och genomföra aktiviteter i ditt 

dagliga liv   

Uppföljning genom enkätun-

dersökning och antalet an-

mälningar enligt SoL och 
HSL 

  

Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

Stöd och service i hemmet 

  Delmål   Målnivå   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 bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔
Du blir bemött med respekt utifrån dina unika 

behov, alla våra medarbetare har tystnadsplikt   
Avstämning via synpunkts-

hantering och kvalitativ 
undersökning 

  
Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 

✔

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

  

Uppföljning genom enkät-
undersökning och antalet 

anmälningar enligt SoL och 

HSL 

  

Åtagandet bedöms vara uppfyllt 

→ 
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Nittionio procent nöjda kunder 

Resultat för Öppna jämförelser 2012 presenterades i januari 2013. För Hyltes del visas flera mycket positiva 

resultat och det är summan av ett omfattande teamarbete mellan nämndens samtliga verksamheter som har 

bidragit till placeringarna.

Måluppfyllelse 

Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligad i 

fem serviceåtaganden; Omsorg hemmet, Stöd och service 

i hemmet, Boende, Bostad med särskild service samt 

Anhörigstöd. Till dessa åtaganden finns resurser och 

kvalitetsindikatorer kopplade som möjliggör och 

förtydligar på vilket sätt uppföljning/utvärdering ska ske. 

Uppföljning efter sex månader 2013 visar en positiv 

förändring inom serviceåtagandena Omsorg i hemmet, 

Boende, Bostad med särskild service, förändringen avser 

åtagandet om genomförandeplan. I åtagandet utlovas att: 

Du får en personlig kontakt som tillsammans med dig 

samordnar dina behov av stöd, aktivering och träning i 

en individuell genomförandeplan. Efter sex månader har 

samtliga omsorgstagare en upprättad genomförandeplan. 

För att tydligare kunna bedöma om ett åtagande är 

uppfyllt eller inte, finns behov av tydligare indikatorer 

för vad som är acceptabel nivå.  

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen att 

genomföra brukarundersökningar inom omsorg om äldre. 

Syftet är att se hur omsorgstagarna upplever den hjälp 

och den omsorg de får, samt hur väl de upplever att 

insatserna motsvarar deras behov.  

De kvalitetsundersökningar som omsorgsnämnden beslu-

tat göra vartannat år skulle kunna ersättas av de årliga 

undersökningar som Socialstyrelsen genomför. 

Resultat för Öppna jämförelser 2012 presenterades i 

januari 2013, endast ett fåtal av indikatorerna är 

jämförbara med 2011. För Hyltes del visas flera mycket 

positiva resultat. Verksamheten omsorg i hemmet får ett 

omdöme som placerar Hylte kommun på en 2:a plats i 

riket när omsorgstagarna har bedömt hemtjänsten i sin 

helhet.  

De indikatorer som bedömer hur särskilt boende arbetar 

med riskbedömningar och åtgärder vid risk för fall, 

undernäring och trycksår placerar Hylte kommun på 

21:a, 27:e och 28:e plats i riket (bäst i Halland).  

För att kartlägga och minska risker har även metod för 

internkontroll avseende verksamhetsprocesser provats i 

fler verksamheter under 2010, metodutveckling fort-

sätter.  

Verksamheten registrerar i tre kvalitetsregister: Senior 

alert, som bidrar till att utveckla arbetsmetoder för att 

förebygga fall, undernäring, trycksår samt vårdrelaterade 

infektioner; svenska palliativregistret, som är ett verktyg 

för att utveckla den palliativa vården; BPSD (ett 

samlingsbegrepp för Beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demenssjukdom), som kommer att kunna ge 

medarbetare bättre kunskaper och verktyg som kan 

användas inom omsorg om människor med 

demenssjukdom. 

Under 2012 har verksamheterna infört nya rutiner utifrån 

kvalitetsindikatorerna för att öka kvaliteten i både det 

förebyggande arbetet och i den palliativa vården- och 

omsorgen. För att samordna insatserna kring den 

enskilde omsorgstagaren, har det bland annat utvecklats 

en metod för vård- och omsorgsplanering (VOP-möten) 

där samarbetet mellan de olika professionerna förstärks 

med den enskilde omsorgstagarens behov i centrum. 

Ekonomisk analys 

Totalt för perioden januari-juni redovisar omsorgs-

nämnden en positiv avvikelse mot budget om 203 tkr. 

Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden ingen 

avvikelse mot budget. 

Den positiva avvikelsen i delårsbokslutet beror bland 

annat på kapitalkostnader då planerade investeringar inte 

genomförts och på en tjänst som har varit vakant under 

första halvåret på grund av långtidssjukskrivning. 

Framtiden 

Socialstyrelsen har utfärdat en ny föreskrift som rör 

bemanning i demensboenden Socialstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med 

demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden 

(SOSFS 2012:12). Den börjar gälla 2014-01-01 och 

medför förändrade bemanningskrav i särskilt boende och 

ökade krav på bedömning, beslut och uppföljning 

gällande biståndsinsatser. För Hylte kommun kan de nya 

kraven komma att innebära ökade kostnader om ca 4 500 

tkr. 

Omsorgsnämnden i korthet 

 

Avvikelse delårsbokslut: 203 tkr 

Avvikelse prognos 2013: 0 

Ansvarsområden 

Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom 

 Omsorg om människor med funktionshinder i behov 

av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, korttids-

vistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal 

hälso- och sjukvård. 

 Omsorg om människor med funktionshinder i behov 

av stöd och service enligt LSS (Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) 

Ansvarig ordförande: Bo-Gunnar Åkesson 

Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh 
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Verksamheterna ska fortsätta att utvecklas mot tydligare 

kundfokus och anpassas efter de krav som kommer att 

ställas av nya generationer. För att möta dessa önskemål 

och behov måste en långsiktig strategi ta form gällande 

boendeformer och övriga insatser. 

För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och 

motverka mer kostnadsintensiva framtida insatser bör 

nämnden fortsätta arbeta med förebyggande insatser ur 

ett rehabiliterande och habiliterande perspektiv. 

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen pekar 

mot ett perspektivskifte i synen på äldre personer och 

deras åldrande. Nämndens uppgift blir att anpassa 

verksamheterna utifrån den värdegrund som numera 

finns reglerad i socialtjänstlagen och utifrån de av 

nämnden beslutade värdighetsgarantierna. 

Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven av 

dagverksamhet och boendestöd med all sannolikhet att 

fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta att utveckla 

boendestödsteam och boende för att kunna arbeta med 

målgruppen på hemmaplan och därmed undvika mer 

kostnadsintensiva insatser. Socialpsykiatrin bör utveckla 

arbetet ännu mer mot arbetsinriktad rehabilitering. 

Fokus bör även fortsättningsvis läggas på kompetens-

utveckling och en god arbetsmiljö för medarbetare i 

kommunen. Behov av kompetensutveckling framträder 

på områden som är gemensamma och kommun-

övergripande men även verksamhetsspecifika. Att bli en 

attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra är ett 

viktigt mål att uppnå för att tillgodose personal-

försörjning ur ett längre perspektiv.  

 

 
*SoL – Socialtjänstlagen, HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, LSS – Lagen om stöd och service till vissa Funktionshindrade, SFB - Socialförsäkringsbalken 

 

Viktiga händelser under första halvåret 

 Varje år utser Klockaregårdsfonden i Borgholm sex 

personer i Sverige till ”Årets vårdbiträde/undersköterska”. 

Det är medarbetare som på olika sätt gjort något extra för 

demenssjuka. En av dessa är en av omsorgsnämndens 

medarbetare.   

 Ny bestämmelse i socialtjänstlagen, en nationell värde-

grund ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen, vilket 

innebär att verksamheten ska inriktas på att den äldre 

personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Omsorgsnämnden fattade beslut om lokala värdighets-

garantier under hösten 2012. 

 Det finns behov av serviceboendeboende för ungdomar 

tillhörande LSS personkrets. Det pågår planering för den 

nya boendeformen. Omsorgsnämnden har fattat förslag till 

beslut om ovanstående och Kommunfullmäktige fattar 

beslut i november 2013.   

 Omsorgstyngden ökar inom den socialpsykiatriska enheten 

(dagverksamhet o boendestöd). 

 Antal omsorgstagare med utåtagerande demenssjukdom 

ökar på de särskilda boendena och då även våld och hot 

om våld. För att kunna tillgodose trygghet och säkerhet i 

boendet för omsorgstagarna och för att upprätthålla en god 

arbetsmiljö för medarbetarna har extra personalför- 

stärkning satts in på de särskilda boendena.    

 

Delåret i siffror, tkr’ 
      

 Verksamhet 
Budget 
2013 

Prognos 
2013 

Avvikelse 
prognos 

Budget 6 
mån 

Delårs-
bokslut 

Avvikelse 
delår 

Nämnd- och styrelseverksamhet 329 419 -90 165 250 -86 

Vård o omsorg, SoL* och HSL* 117 427 117 427 0 56 371 57 007 -636 

Insatser enligt LSS* och SFB* 22 779 22 779 0 11 427 10 793 634 

Förebyggande verksamhet 6 002 6 002 0 2 841 2 824 17 

Kontorsledning 7 903 7 813 90 3 986 3 713 274 

Total 154 440 154 440 0 74 790 74 587 203 
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RESULTATRÄKNING (MKR) 
            Not       

    Delår Budget Avvik. Delår Prognos Budget Avvik. 

    2013 Delår Delår 2012 2013 2013 Prognos 

Verksamhetens intäkter 1 98,5 90,9 7,6 109,4 303,8 296,6 7,2 

  Varav jämförelsestörande poster 1 0,0 0,0 0,0 9,5 9,0 0,0 9,0 

Verksamhetens kostnader 2 -331,1 -311,7 -19,3 -325,6 -747,0 -743,7 -3,3 

  Varav jämförelsestörande poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar 7,8,19 -12,5 -15,0 2,5 -13,0 -31,0 -30,0 -1,0 

Verksamhetens nettokostnad   -245,1 -235,8 -9,3 -229,2 -474,2 -477,1 2,9 

Skatteintäkter 3 187,2 185,3 1,9 184,1 373,2 370,6 2,6 

Generella statsbidrag och utjämning 4 57,3 57,3 0,0 55,8 114,5 114,6 -0,1 

Finansiella intäkter 5 0,7 1,1 -0,4 1,6 1,3 2,2 -0,9 

Finansiella kostnader 6 -3,4 -4,8 1,4 -3,5 -6,8 -9,6 2,8 

Resultat efter finansiella poster -3,4 3,0 -6,4 8,8 8,0 0,5 7,5 

Extraordinära poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat   -3,4 3,0 -6,4 8,8 8,0 0,5 7,5 

                  

BALANSRÄKNING (MKR)   
   

      

      Delår Bokslut   Delår    

      2013 2012 2012       

Tillgångar                 

Anläggningstillgångar     461,2 445,3 427,3 
   

Immateriella 7   6,0 6,3 2,8 

   
Materiella 8   451,8 435,6 421,0 

   
Finansiella 9   3,4 3,4 3,4 

   
Omsättningstillgångar     51,4 60,1 65,0 

   
Kortfristiga fordringar 10   51,0 59,5 64,7 

   
Kassa och bank 11   0,4 0,6 0,3 

   
Summa tillgångar     512,6 505,4 492,3 

             

    
Eget kapital, avsättning och skulder       

    
Eget kapital     138,2 141,6 147,7 

   
   varav årets resultat 12   -3,4 2,7 8,8 

   
Avsättningar     11,6 10,2 8,5 

   
Pensioner och liknande förpliktelser 13   8,7 8,5 6,2 

   
Övriga avsättningar 14   2,9 1,7 2,3 

   
Skulder     362,7 353,6 336,1 

   
Långfristiga 15   243,6 244,2 245,9 

   
Kortfristiga 16   119,1 109,3 90,2 

   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 512,6 505,4 492,3 

             

    Ansvarsförbindelser         
    

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 17   264,8 237,1 238,1 

   
Övriga ansvarsförbindelser 18   113,8 113,8 114,5 
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KASSAFLÖDESANALYS (MKR)         

  Not Delår Bokslut Delår 

    2013 2012 2012 

Den löpande verksamheten         

Årets resultat inkl justering eget kapital 12 -3,4 2,7 8,8 

Justering för av- och nedskrivningar 19 12,5 26,9 13,0 

Justering för direktavskrivning 8 0,0 1,6 1,6 

Justering för gjorda avsättningar 13, 14 1,4 0,2 -1,5 

Medel från den löpande verksamheten   10,5 31,4 21,9 

          

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 10 8,5 -10,5 -15,7 

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 16 9,8 10,7 -8,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,8 31,6 -2,2 

          

Investeringsverksamheten          

Investering i immateriella anläggningstillgångar 7 -0,2 -3,5 -0,4 

Investering i materiella anläggningstillgångar 8 -28,2 -61,3 -32,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 0,0 

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

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 9 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -28,4 -64,9 -33 

          

Finansieringsverksamheten         

Nyupptagna lån (+) 15 0,0 35,0 35,0 

Amortering av skuld (-) 15 -0,6 -1,2 -0,6 

Överföring till kortfristig del av långfristig skuld 15 0,0 -1,2 0,0 

Skuld anläggningsavgifter 15 0,0 0,1 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,6 32,7 34,4 

          

Årets kassaflöde   -0,2 -0,5 -0,8 

Likvida medel vid årets början   0,6 1,1 1,1 

Likvida medel vid årets slut   0,4 0,6 0,3 
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NOTER (MKR) 
    Delår Delår 

  2013 2012 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

  Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 129,8 142,9 

   avgår kommuninterna intäkter -31,3 -33,5 

   Verksamhetens intäkter 98,5 109,4 

   försäljning av varor och tjänster 13,2 14,5 

   avgifter 27,1 27,4 

   hyror och arrende 22,4 22,8 

   bidrag 26,6 26,0 

   övriga intäkter 9,0 18,6 

   Jämförelsestörande poster 0,0 9,5 

   AFA Försäkring premier 2007-2008 0,0 9,5 

   Not 2 Verksamhetens kostnader 

  Verksamhetens kostnad enligt driftsredovsiningen 362,4 359,1 

   avgår kommuninterna kostnader -31,3 -33,5 

   Verksamhetens kostnader 331,1 325,6 

   löner 132,6 128,3 

   arbetsgivaravgifter 48,8 47,3 

   förändring semesterlöneskuld inkl okompenserad övertid 6,6 6,8 

   material 12,1 12,6 

   tjänster 10,5 9,4 

   övriga kostnader 106,2 107,0 

   pensionskostnader 14,4 14,1 

      pensionsutbetalningar inkl förvaltningsavgift 5,5 5,5 

      förmånsbestämd ålderspension 1,6 0,1 

      löneskatt på pensioner 2,5 2,5 

      förändring pensionsavsättning -1,7 0,0 

      avgiftsbestämd ålderspension 6,1 6,0 

   Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

   Not 3 Skatteintäkter 

  Preliminära skatteintäkter innevarande år 187,4 181,1 

Preliminär slutavräkning innevarande år -1,3 2,4 

Slutavräkningsdifferens föregående år 1,1 0,6 

Summa 187,2 184,1 

Avräkningsbelopp 

  Preliminär slutavräkning, kronor per invånare -134 241 

Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare 111 55 

   Not 4 Generella statsbidrag och utjämning 

  Inkomstutjämningsbidrag 47,5 44,6 

Kostnadsutjämningsbidrag 6,6 5,7 

Regleringsbidrag 2,3 2,5 

LSS utjämningsavgift -8,3 -6,3 

Fastighetsavgift 9,2 9,3 

Summa 57,3 55,8 
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       Delår Bokslut Delår 
   2013 2012 2012 
 Not 7 Immateriella anläggningstillgångar     

  Anskaffningsvärde 9,9 9,4 5,3 

 Ackumulerade avskrivningar -4,0 -3,1 -2,5 

 Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Ackumulerade uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Bokfört värde 6,0 6,3 2,8 

 Avskrivningstider 5 år 5 år 5 år 

      Redovisat värde vid årets början 6,3 2,8 2,8 

 Investeringar 0,2 3,4 0,4 

 Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 

 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Avskrivningar -0,9 -1,0 -0,4 

 Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,3 1,1 0,0 

 Redovisat värde vid årets slut 6,0 6,3 2,8 

 
     Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella tillgångar 

     Not 8 Materiella anläggningstillgångar 

    Mark och byggnader 
    Anskaffningsvärde 704,5 682,2 657,6 

 Ackumulerade avskrivningar -297,8 -289,2 -278,7 

 Ackumulerade nedskrivningar -12,6 -12,6 -12,6 

 Ackumulerade uppskrivningar 26,6 26,6 26,6 

 Bokfört värde 420,8 407,1 393,0 
 Avskrivningstider 5-33 år 5-33 år 5-33 år 

      Redovisat värde vid årets början 407,1 388,3 388,3 

 Investeringar 23,6 56,2 30,6 

 Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 

 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Avskrivningar -8,6 -20,5 -10,0 

 Överföring från eller till annat slag av tillgång -1,2 -15,3 -14,2 

 Övriga förändringar 0,0 -1,6 -1,6 

 Redovisat värde vid årets slut 420,8 407,1 393,0 
 Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar utom för anläggningar för deponi, se avsnittet redovisningsprinciper. 

Pågående investeringar avskrivs ej. 

      

  

  Delår Delår 

  2013 2012 

Not 5 Finansiella intäkter 

  Intäktsräntor på likvida medel 0,0 0,0 

Borgensavgift 0,6 0,6 

Övriga intäkter 0,1 1,0 

Summa 0,7 1,6 

   Not 6 Finansiella kostnader 

  Räntor på upplåning 3,4 3,5 

Ränta på pensionsavsättning 0,0 0,0 

Övriga räntor 0,0 0,0 

Summa 3,4 3,5 
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  Delår Bokslut Delår 
   2013 2012 2012 
 Not 8 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning 

        

Maskiner och inventarier     
 

  

Anskaffningsvärde 106,1 100,6 97,3 

 Ackumulerade avskrivningar -75,6 -72,6 -69,8 

 Ackumulerade nedskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 

 Ackumulerade uppskrivningar 0,8 0,8 0,8 

 Bokfört värde 31,0 28,5 28,0 
 Avskrivningstider 3, 5 och 10 år 3, 5 och 10 år 3, 5 och 10 år 

      Redovisat värde vid årets början 28,5 14,5 14,5 

 Investeringar 4,6 5,2 1,9 

 Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 

 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 

 Avskrivningar -3,0 -5,4 -2,5 

 Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,9 14,2 14,2 

 Redovisat värde vid årets slut 31,0 28,5 28,0 

      Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier. 

     Not 9  Finansiella anläggningstillgångar 

    Andelar i Kommuninvest Ekonomiska förening 0,5 0,5 0,5 

 Övriga aktier och andelar 0,3 0,3 0,3 

 Grundfondskapital koncernbolag 1,7 1,7 1,7 

 Utlämnat lån Skidklubben 0,9 0,9 0,9 

 Summa 3,4 3,4 3,4 
      

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommunens totala kapital i 

Kommuninvest ekonomiska förening uppgick 2013-06-30 till 545 tkr. 

      Not 10 Kortfristiga fordringar 

    Kundfordringar 16,0 15,6 15,2 

 Statsbidragsfordringar 2,0 1,9 1,4 

 Mervärdeskattsfordringar 7,4 11,2 7,8 

 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 25,8 30,7 38,6 

 Övriga kortfristiga fodringar -0,2 0,1 1,7 

 Summa 51,0 59,5 64,7 

     

   Not 11 Kassa och bank 

    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.  

      Not 12 Eget kapital 

    Ingående balans 141,6 138,9 138,9 

 Årets resultat -3,4 2,7 8,8 

 Summa 138,2 141,6 147,7 

      Not 13 Avsättningar pensioner 

    Avsättningar pensioner exkl ÖK-SAP 2,9 4,4 3,3 

 Avsättningar pensioner ÖK-SAP 1,5 0,0 0,0 

 Avsättningar särskild löneskatt 1,7 1,7 1,2 

 Andra pensionsavsättningar 2,6 2,4 1,7 

 Summa 8,7 8,5 6,2 

      
ÖK-SAP = överenskommen särskild avtalspension 
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Delår Bokslut Delår 

  2013 2012 2012 

Not 13 Avsättningar pensioner, fortsättning 

   Ingående avsättningar pensioner 8,5 6,1 6,1 

 Nyintjänad pension   2,0 0,2 

 Ränte- och beloppsförändring   0,2 0,0 

 Sänkning av diskonteringsränta   0,0 0,0 

 
Pensionsutbetalningar -0,1 -0,3 -0,1 

Förändring av löneskatt 0,0 0,5 0,0 

Övrigt 0,3 0,0 0,0 

Summa avsatt till pensioner 4 033,7 2 020,5 2 018,2 

På grund av byte av pensionsförvaltare 2013 så kan ej förändring av pensionsskuld särredovisas 

    Aktualiseringsgrad, % 

 

94 

     Förtroendevalda med visstidspension 3 3 3 

Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området 

       Not 14 Övriga avsättningar 

   Avsättning medel till återställande av avfallstipp 
   Ingående balans 0,0 1,6 1,6 

Avsättningar under året 1,2 0,0 0,1 

Ianspråktaget belopp under året 0,0 -1,6 -1,6 

Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 

Utgående balans 1,2 0,0 0,1 

    Avsättning medel till omstrukturering 
   Ingående balans 1,7 2,3 2,3 

Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 

Ianspråktaget belopp under året 0,0 -0,5 -0,1 

Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 

Utgående balans 1,7 1,7 2,2 

    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. 

    Not 15 Långfristiga skulder 

   Lån i bank och kreditinstitut 243,5 244,1 245,9 

   Nyupplåning under året 0,0 35,0 35,0 

   Amortering  -1,2 -1,2 -0,6 

   Överföring till kortfristig del av långfristig skuld 0,0 -1,2 0,0 

Skuld anläggningsavgifter 0,1 0,1 0,0 
  

   Lån fördelade på räntebindningstid 

   1-3 månader 162,0 162,6 

 3 år 55,0 55,0 

 5 år 26,5 26,5 

 Summa 243,5 244,1 

   

   Lån fördelade på förfallodatum 

   Löpande tills vidare 162,0 162,6 

 2014-03-03 30,0 30,0 

 2015-05-12 25,0 25,0 

 2017-02-13 26,5 26,5 

 Summa 243,5 244,1 
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  Delår Bokslut Delår 
   2013 2012 2012 
 Not 16 Kortfristiga skulder 

   Skulder kreditinstitut 33,5 15,7 14,7 

  Varav kortfristig del av långfristig skuld 1,2 1,2 0,0 

Leverantörsskulder 20,8 30,8 16,6 

Preliminärskatt och övriga löneavdrag 5,7 6,1 5,5 

Skulder till staten 0,0 0,0 0,0 

Övriga kortfristiga skulder 6,6 5,0 5,5 

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter, varav: 52,4 51,7 47,9 

   upplupen pensionskostnad på avgiftsbestämd del 5,9 11,7 5,8 

   upplupen löneskatt 4,3 2,8 4,2 

   upplupen semesterlön och okompenserad tid 24,8 18,3 24,2 

   upplupen arbetsgivaravgift 0,0 0,0 0,0 

   förutbetalda skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 

Summa 119,1 109,3 90,2 

     Not 17 Pensionsförpliktelser 

 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulder eller avsättningar 

 

 

  Ingående ansvarsförbindelse 190,7 191,7 190,8 

 Aktualisering   -0,6 0,0 

 Ränteuppräkning   2,8 1,4 

 Basbeloppsuppräkning   6,7 3,4 

 Sänkning diskonteringsränta och bromsen   0,0 0,0 

 Övrig post 26,8 -1,6 0,0 

 
Årets utbetalningar -4,4 -8,4 -4,0 

 Summa pensionsförpliktelser 213,1 190,7 191,6  

Löneskatt 51,7 46,3 46,5  

Utgående ansvarsförbindelse 264,8 237,0 238,1  

På grund av byte av pensionsförvaltare 2013 så kan ej förändring av pensionsskuld särredovisas  

  

    Not 18 Borgensförbindelser 

    Kommunala bostadsbolag 112,3 112,3 112,6 

 Egna hem 0,0 0,0 0,2 

 Brännö Folkets park 0,6 0,6 0,8 

 Tågdagarna 0,9 0,9 0,9 

 

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 

nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 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 Kommuninvest ekonomiska förening.  
 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hylte kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 

att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268,0 miljarder kr och totala tillgångar till 

272,8 miljarder kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 303,1 miljoner kr och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 308,8 miljoner kr. 

     Not 19 Avskrivningar och nedskrivningar 

    Planenlig avskrivning     

     Immateriella anläggningstillgångar 0,9 1,0 0,4 

    Maskiner och inventarier 3,0 5,4 2,5 

    Byggnader och mark 8,6 20,5 10,0 

 Summa 12,5 26,9 13,0 
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DRIFTSREDOVISNING (MKR)             

  Budget Delår Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

  Delår 2013 Delår 2013 2013 2013 

Kommunfullmäktige 0,3 0,3 0,0 0,5 0,6 -0,1 

varav fullmäktige 0,2 0,3 -0,1 0,4 0,6 -0,1 

varav valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunstyrelsen inkl 
förvaltningar 17,4 17,5 -0,1 34,8 34,5 0,3 

varav styrelsen 1,0 1,0 -0,1 2,0 2,0 0,0 

varav fastigheter 0,0 -0,1 0,1 0,0 -0,2 0,2 

varav kommunledningskontor 15,6 15,7 -0,1 31,1 30,9 0,2 

Rädddningsnämnd 4,9 4,9 0,0 9,7 9,9 -0,2 

Samhällsbyggnadsnämnd 7,3 8,6 -1,3 17,3 19,0 -1,7 

varav vatten- och avlopp -0,1 -0,5 0,4 -0,1 -0,5 0,4 

varav interna verksamheter 0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,4 0,3 

Arbets- och näringslivsnämnd 16,8 18,0 -1,2 33,4 35,6 -2,2 

varav ekonomiskt bistånd 3,8 4,7 -0,9 7,5 9,1 -1,6 

varav flyktingmottagande -0,1 -0,5 0,4 -0,3 -0,6 0,3 

Revision 0,4 0,5 -0,2 0,7 0,7 0,0 

Överförmyndaren 0,2 0,4 -0,2 0,5 0,6 -0,1 

Barn- och ungdomsnämnd 122,3 123,0 -0,7 242,3 243,8 -1,5 

varav grundskola/barnomsorg 79,9 80,7 -0,8 158,5 158,0 0,5 

varav gymnasieskola 26,9 29,2 -2,3 53,5 54,7 -1,2 

Omsorgsnämnd 74,8 74,6 0,2 154,4 154,4 0,0 

varav vård och omsorg 56,4 57,0 -0,6 117,4 117,4 0,0 

varav insatser enligt LSS och LASS 11,4 10,8 0,6 22,8 22,8 0,0 

Tillsynsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 

Summa  244,4 247,7 -3,4 493,6 499,1 -5,5 
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INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 
     

  

Budget 
projektet 

totalt 

Budget 2013 
(inkl överföring 

från 2012) 

Utfall 
delår 
2013 

Avvikelse 
delår 
2013 

Prognos 
projektet 

totalt 

Prognos 
färdig- 

ställande år 
       

Lokalinvesteringar 106 430 51 917 6 333 45 584   

Ombyggnad fastigheter enligt nämndens 

prioritering 

4 000 4 000 684* 3 316 Löpande Delakt. 

Ombyggnad Örnaskolan 
46 811 0 -396 396 48 212 2012 

Skydd mot olyckor 
1 285 1 285 0 1 285 Löpande Delakt. 

Kinnareds skola tillgänglighetsanpassning hiss 
600 600 0 600 600 2013 

Kägelrensningsmaskiner Bowling 
900 900 0 900 900 2013 

Renovering Örnahallen 
30 500 22 843 5 204 17 639 30 301 2014 

Tillgänglighetsanpassning 
500 500 0 500 Löpande Delakt. 

Idrottshall Torup 
1 600 1 600 35 1 565 1 600 2013 

Drift- och övervakningssystem energi 
1 000 1 000 0 1 000 Löpande Delakt. 

Kundanpassning centrumhus 
2 200 0 422 -422 5 078 2012 

Energieffektiviseringar 
1 000 1 000 4 996 Löpande Delakt. 

Bjälkagården Torup 
16 034 15 571 105 15 466 16 001 2014 

Avskärande dike Örnaskolan 
500 494 2 492 300 2013 

Konvertering Biobränsle Kinnared skola 
300 300 0 300 300 2013 

Konvertering Biobränsle Rydö skola 
300 300 0 300 300 2013 

Konvertering Biobränsle Höstro 
300 300 0 300 300 2013 

Ombyggnad hiss 
0 0 180** -180 Löpande Delakt. 

Låg/mellanstadium Örnaskolan 
30 000 724 12 712 30 000 2015 

Upprustning idrottsplatser 
500 500 82 418 Löpande 2013 

Gata, park, skog och exploatering 12 887 17 990 1 178 16 812   

Exploatering industrimark 
5 000 5 000 328 4 672 Löpande Delakt. 

Södra industrigatan 0 0 97 
-97 

3 300 2013 

Österlånggatan i Unnaryd 0 0 241 
-241 

750 2014 

Nya Torups centrum 
316 0 0 0 316 2013 

Torups centrum etapp 2 
6 146 6 146 52 6 094 4 000 2013 

Centrumparken Hyltebruk 
200 0 0 0 200 2012 

Upprustning Nissaleden Hyltebruk 
825 762 13 749 1 250 2014 

Gångväg runt sjön Torup 
400 393 0 393 400 2012 

Gång- och cykelvägar enligt plan 
1 515 1 515 0 1 515 Löpande Delakt. 

Utbyte äldre maskiner 
1 700 500 153 347 1 700 2013 

30-40-60 skyltar 
375 375 8 367 575 2014 

Sanering trafikmiljö 
979 979 182 797 Löpande Delakt. 

Reinvesteringar gata & park 
259 259 35 224 Löpande Delakt. 

Reinvesteringar asfalt 
2 000 2 000 0 2 000 Löpande Delakt. 

Upprustning badplatser 
650 61 68 -7 650 2015 

Vatten- och avlopp 47 977 31 882 15 028 16 854   

VA verksamhet enligt nämndens prioritering 
7 227 7 227 -968 8 195 Löpande Delakt. 

Sanering ledningsnät 
7 273 7 273 894 6 379 Löpande Delakt. 

Hyltebruks reningsverk 
30 000 17 382 15 097 2 285 32 171 

2013 

Vattenverk Torup 
3 477 0 5 -5 

3482 
2012 
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Budget 
projektet 

totalt 

Budget 2013 
(inkl överföring 

från 2012) 

Utfall 
delår 
2013 

Avvikelse 
delår 
2013 

Prognos 
projektet 

totalt 

Prognos 
färdig- 

ställande år 
       

Renhållning 16 000 2 098 1 349 749   

Bruna kärl 1000 
1 000 1 015 -15 

1015 2013 

Ramp 500 
500 294 206 

500 2013 

Ny återvinningscentral 
13 902 0 40 -40 15 992 2012 

Sluttäckning deponi 
598 598 0 598 Löpande Delakt. 

Övriga investeringar 19 156 12 462 4 514 7 948   

Raminvesteringar 
3 169 3 252 644 2 608 Löpande Delakt. 

IT investeringar 11 144 5 482 1 857 
3 625 Löpande Delakt. 

Räddningsbil, framskjuten 1 500 1 500 0 
1 500 

1 500 2013 

Fritidskartor 50 50 44 
6 

50 2013 

Ortofoton 240 240 0 
240 

240 2013 

Brandfordon 2 580 1 465 1 645 
-180 

2 580 2013 

Vildmarksgymnasiet 31 31 0 
31 Löpande Delakt. 

Vildmarksgymnasiet, båtar -4 -4 0 
-4 Löpande Delakt. 

Reinvesteringar lokalvård 95 95 0 
95 

Löpande Delakt. 

Reinvesteringar kost 351 351 0 
351 

Löpande Delakt. 

Markinköp/markförsäljning 0 0 324 
-324 

Löpande Delakt. 

Totalt  202 450 116 349 28 403 87 946 
  

       
* Diskussion pågår med Region Halland gällande ombyggnad tandläkaren.  Slutkostnad ej klar. 

 
** Budget nyttjas från tillgänglighetsanpassning 
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Redovisningsprinciper 
 

Kommunen 

Kommunens redovisning är anpassad till bestämmelserna 
i Lagen om kommunal redovisning och följer de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning. 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 4.2, från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR), har kommunal-
skatten periodiserats. Det innebär att kommunen i 
delårsbokslut 2013 har bokfört den definitiva slutav-
räkningen för 2012 och en preliminär slutavräkning för 
2013. Kommunen tillämpar Sveriges Kommuner och 
Landstings prognos för beräkning av preliminära skatte-
intäkter. Kommunen har i bokslutet använt augustiprog-
nosen, vilket är i linje med RKR:s rekommendation. 

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

Löner avseende timanställda och OB-ersättning avseende 
månadsanställda redovisas enligt kontantprincipen. Det 
innebär att löner och andra ersättningar som intjänats 
under december månad 2012 belastar redovisningsåret 
2013, vilket är ett avsteg från rekommendationen. Efter-
som nettot av dessa kostnader inte uppgår till något 
väsentligt belopp avviker kommunen från rekommen-
dationen. 

Pensionsåtaganden 

Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsförmåner 
intjänade till och med 1997 redovisas som en ansvars-
förbindelse utanför balansräkningen. Kommunens 
pensionsåtagande i övrigt redovisas i balansräkningen i 
poster ”avsättningar” och ”kortfristiga skulder”. Som en 
avsättning redovisas visstids- och garantipensioner, 
kompletterande ålderspension samt särskild ålderspen-
sion.  

Kommunen har beslutat att årligen utbetala hela det 
årliga intjänandet av pensioner för individuell avsättning. 

Semesterlöneskulden 

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid 
årets slut. Tillsammans med okompenserad övertid och 
därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som en 
kortfristig skuld. Skulden visar den faktiska skulden före 
semesteruttag i juni vid årets slut delat i två.  

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas den månad 
anläggningen tas i bruk.  

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, i enlighet 
med RKR:s rekommendation 11.3 avseende materiella 
anläggningstillgångar samt RKR:s idéskrift om avskriv-
ningar.  

För att avskrivningen ska spegla resursförbrukningen 
använder kommunen från och med 2012 komponent-
avskrivning främst vid större investeringsprojekt, vilket 
innebär att delar av anläggningen delas upp i kom-
ponenter där olika avskrivningstider tillämpas. Följande 
avskrivningstider 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 balansräkningen 

ska den ekonomiska livslängden uppgå till minst tre år 

och anskaffningsvärdet uppgå till minst 20 tkr.  

Immateriella tillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga av-
skrivningar. 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 materiella 
anläggningstillgångar och ej som omsättningstillgång. 
Detta på grund av svårighet att bedöma vilka exploa-
teringsfastigheter som ska avyttras kommande år. 
Kommunen har för avseende att korrigera denna 
redovisning under kommande år. 

Anslutningsavgifter 

Till och med 2011 betraktas anslutningsavgifter i VA-
verksamheten som intäkter och redovisas som en 
driftsintäkt på resultaträkningen, vilket ej följer re-
kommendationerna, men från och med 2012 redovisas de 
som förutbetald intäkt och periodiseras över samma tid 
som investeringar i vattenledningar. 

Avsättningar 

Hylte kommun gör med början 2003 en avsättning för 
återställande av deponin. Avsättningen som görs är 
baserad på överskottet som uppstått på avfallsverk-
samheten enligt beslut från kommunfullmäktige. Hylte 
kommun gör även avsättning för framtida omstrukture-
ringskostnader som inte helt följer gällande rekommen-
dationer, RKR nr 10. Kvarvarande belopp, 1 696 tkr 
kommer att förbrukas under de närmaste åren. 

Leasing avtal 

Hylte kommun har för närvarande bara operationella 
leasingavtal och dessa bokförs ej som tillgång utan som 
kostnad på resultatet.  
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Uppdraget  

Revisorernas uppgifter lyder under kommunallag, 

revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Revisionens syfte är att årligen granska den 

verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och 

fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.  

Varje år lämnar revisorerna revisionsberättelse till full-

mäktige. I revisionsberättelsen redovisar revisorerna 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 första halvåret 

Revisionen har granskat att verksamheten hanteras på ett 

ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande vis. Årlig övergripande granskning av räken-

skaperna har skett och att den interna kontrollen inom 

nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 

Granskningar av investeringsprocessen, detalj- och bygg-

lovsprocessen samt samordnad fastighetsförvaltning har 

påbörjats/slutförts under halvåret. En bedömning av 

granskning av delårsrapporten kommer att avlämnas till 

kommunfullmäktige. Dokumentet kompletteras efter 

beslut i kommunfullmäktige. 

 

      Ansvarsområde 

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som på 

uppdrag av kommunfullmäktige granskar den kommunala 

verksamheten. Revisorerna är oberoende och arbetar 

objektivt och opartiskt. Under delår 2013 har revisionen i 

Hylte kommun bestått av fem ledamöter och bistås av 

yrkesrevisorer från Ernst & Young på konsultbasis. 


