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God ekonomisk hushållning 

- Så här lyckas vi… 
 

Hylteborna främst 

Vår utgångspunkt är hyltebornas behov och önskemål. Hyltebon är alltid i fokus vilket återspeglas i 

vårt förhållningssätt och bemötande. I det dagliga mötet, genom dialoger och via undersökningar tar vi 

reda på vad som är viktigt för våra medborgare. Vi visar upp våra resultat och vill åstadkomma ett 

klimat där vi delar med oss och lär av varandra. Oavsett utförare ska hyltebon erbjudas tjänster av hög 

kvalitet. 

Hylte kommuns styrmodell 
Kommunens styrmodell är ett viktigt stöd i arbetet för att uppnå god ekonomisk hushållning. Styrmo-

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

hushållning. 

Under 2014 och 2015 arbetades en ny styrmodell fram. Den nya modellen beslutades av kommunfull-

mäktige i november 2015 och gäller från och med verksamhetsåret 2016. Styrmodellen bygger på 

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

uppnå god ekonomisk hushållning. 

 

Vad innebär resultatstyrning? 

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

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

finansiella resultat som uppnåtts. Resultat handlar om i vilken utsträckning kommunen lyckas leverera 
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service som håller en god kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Resultatstyrning står alltså inte enbart för 

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

och ekologiskt perspektiv. 

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

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

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

tagarna av kommunens service och tjänster. 

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

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

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

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

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

Grunduppdrag 

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

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

utgör den största delen av en kommuns verksamhet, vilket innefattar både obligatorisk och frivillig 

verksamhet. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas. Det vill säga 

det är kvalitetsstyrningen som visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte. 

Målstyrning 

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

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

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

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

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

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

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

gripande målen. 

Uppföljning av grunduppdrag och mål 

Kommunfullmäktige har beslutat om såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer i sina 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Verksamheterna följs upp och utvärderas både vad gäller 

kvalitet på grunduppdraget men även de mål och uppdrag som politiken tilldelat. För att tydliggöra 

grunduppdraget har kommunens verksamheter delats in i sex olika områden oberoende av nämnds-

indelning: 

 

 Utbildning och barnomsorg 

 Omsorg och hjälp 

 Kultur och fritid 

 Bygga, bo och miljö 

 Näringsliv och arbete 

 Kommun och politik 

 Ekonomi 

 

Till dessa områden kommer nyckeltal med tillhörande kvalitetsnivåer, beslutade av kommunfullmäk-

tige, att kopplas för att kunna utvärdera grunduppdragets resultat. Om några områden inte når upp till 
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de kvalitetsnivåer som beslutats kan mål formuleras för hur arbetet ska gå till för att komma tillrätta 

med bristerna. Men mål kan också formuleras kring områden politiken väljer att satsa extra på. Ett 

exempel kan vara mål formulerade utifrån den politiska viljeinriktning för Hylte kommun 2015-2018 

som fullmäktige beslutat. Även målen utvärderas genom nyckeltal.  

Intern kontroll 

En viktig förutsättning för att god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås är att det finns en god 

intern kontroll. God intern kontroll behövs i alla organisationer, intern kontroll är primärt ett lednings-

system med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och kontoren. Kontrollsystemet bid-

rar till att säkra att beslut vilar på ett korrekt underlag. De skyddar också mot förluster eller förstörel-

ser av kommunens tillgångar. Detta gäller både oavsiktliga och avsiktliga fel. De oavsiktliga är ofta 

lättare att fånga upp med en god intern kontroll. De avsiktliga kan ibland bara förhindras genom 

mycket sofistikerade kontroller och väl genomtänkt ansvarsfördelning.  

Det kan finnas stora vinster i att ha goda rutiner för intern kontroll. Risken för ekonomiska förluster 

minskar, och om rutiner är pålitliga minskar behovet av att kontrollera varje enskild transaktion, saldo, 

fordran, skuld med mera. Intern kontroll är viktigt med andra ord. 

God ekonomisk hushållning 

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

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

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

ändamålsenlig verksamhet. Kommunens styrmodell ger stöd i arbetet för att uppnå den goda 

hushållningen till medborgarna. 

Hylte kommuns definition 

Kommunens styrmodell och kommunfullmäktiges flerårsplan med budget, resultat- och ekonomisk 

plan, säkerställer god ekonomisk hushållning enligt kraven i kommunallagen. God ekonomisk 

hushållning i Hylte är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att 

såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas. Nivåerna för god 

ekonomisk hushållning delas in enligt följande: 

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

beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen 

uppnått målet om god ekonomisk hushållning. 

Gul Nivå: 80 procent av de finansiella ska vara uppfyllda och 80 procent av accepterad och delvis 

accepterad kvalitetsnivå för verksamheten ska vara uppfyllda. Vid uppfyllande av dessa kriterier har 

kommunen uppnått en delvis god ekonomisk hushållning. 

Röd Nivå: Under 80 procent av de finansiella kvalitetsnivåerna och under 80 procent av accepterade 

och delvis accepterad kvalitetsnivåer för verksamheterna. Vid ett resultat som understiger något av 

dessa kriterier har kommunen inte nått målet om god ekonomisk hushållning 

Bedömningen görs där det finns resultat. 
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Uppföljning av god ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer i 

sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Resultatet av uppföljning vid delårsbokslutet visar att 

samtliga ekonomiska kvalitetsnivåer uppfyllts. När det gäller kvaliteten på verksamheterna visar upp-

följningen brister. Det beror främst på att majoriteten av nyckeltalen inte har något nytt aktuellt utfall 

att bedöma i samband med detta delårsbokslut. Det innebär således att det inte går att genomföra 

någon bedömning om kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning eller inte. Däremot kommer 

alla finansiella nyckeltal att följas upp och utvärderas. En närmare beskrivning och analys av dessa 

finns under avsnittet ”finansiell analys”. På nästkommande sidor presenteras en sammanställning av 

kommunfullmäktiges nyckeltal. En kort reflektion och bedömning av god ekonomisk hushållning 

presentetas nedan.  

 

 
 

Av de ekonomiska kvalitetnivåerna har fyra uppfyllts vilket visar på en relativt stark finansiell ställ-

ning. Även i år redovisar kommunen ett positivt resultat både i delårsbokslut och i prognosen för helår 

2017. Det är endast ett nyckeltal som inte uppnås och det är självfinansieringsgraden av investe-

ringarna. Allt under 90 procent innebär ej uppfylld kvalitetsnivå och vid delårsbokslutet är värdet 76,6 

procent och det prognostiseras bli ytterligare lägre vid årets slut, 65,3 procent. För en mer djupgående 

analys, se avsnittet om den finansiella analysen längre fram i förvaltningsberättelsen.     

Resultaten presenteras i sin helhet i förvaltningsberättelsens följande avsnitt utifrån kommunfullmäkti-

ges sju övergripande områden.  

Uppföljning intern kontroll 

Intern kontroll är en del av kommunens styrning och syftar till att säkerställa ordning och reda och 

skapa trygghet i organisationen. Varje nämnd och styrelse fattar varje år beslut om en plan för intern 

kontroll utifrån en bedömning av risker för verksamhetens effektivitet, informationens tillförlitlighet 

och verksamhetens förmåga att följa styrdokument. Planerna för intern kontroll innehåller kontroll-

moment som följs upp och rapporteras under året. Kommunstyrelsen har ett övergripande och sam-

ordnande ansvar för den interna kontrollen. 

Med anledning av kommunens nya styrmodell som trädde i kraft 2016 gjordes bedömningen att nu-

varande internkontrollreglemente behöver anpassas till nya styrmodellen och rådande syn på intern 

80% 

20% 

KVALITET EKONOMI KVALITET VERKSAMHETEN

God ekonomisk hushållning 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt
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kontroll. Reglementet som antogs 2011 antar i vissa delar ett relativt snävt perspektiv på vad intern 

kontroll är och ska syfta till, kraven på kontroll har också förändrats sedan reglementet beslutades. 

Under våren 2017 antog kommunfullmäktige ny policy och riktlinje för intern kontroll. De nya styr-

dokumenten förtydligar hur arbetet med riskanalys och intern kontroll ska gå till. Bland annat framgår 

att de risker som identifieras och värderas också ska hanteras förebyggande. På så sätt knyts riskanaly-

sen nära verksamheternas förbättringsarbete. Policy och riktlinje får genomslag från och med intern-

kontrollplanerna för 2017. Det innebär att arbetet och bedömnigen av intern kontroll i samband med 

detta bokslut, i vissa fall, baseras på det gamla internkontrollreglementet. 

Efter genomgång visar det sig att samtliga nämnder beslutat om ny internkontrollplan för 2017. Där-

emot har inte alla nämnder genomfört en risk- och väsentlighetsanalys, som enligt nya styrdokumentet 

ska ligga till grund för internkontrollplanen. Orsaken till att alla nämnder inte genomfört en sådan 

analys kan bero på att vissa nämnder beslutade om ny internkontrollplan innan kommunfullmäktige 

tog beslut om ny policy och riktlinje för intern kontroll.  

Nämndernas internkontrollplaner för 2017 innehåller kontrollmoment för både verksamhetsspecifika 

risker, exempelvis myndighetsutövning, och mer generella risker, exempelvis attestering och sekre-

tesshantering. Uppföljningarna skiljer sig åt i omfång och innehåll. Det allmänna intrycket är att den 

interna kontrollen över lag genomförts på ett ärligt och öppet sätt och att den interna kontrollen i 

kommunen 2017 är acceptabel. Nästan alla nämnders uppföljning visar tydligt om det finns några 

brister som behöver åtgärdas. Där nämnderna upptäcker brister lyfter de fram förbättrande åtgärder. 

Uppföljning åtgärdspaketet 
Under december månad 2015 tog Kommunfullmäktige beslut om att starta upp ett åtgärdspaket för att 

möte de stora utmaningar kommunens verksamheter har i och med det stora mottagnade kommunen 

har när det gäller flyktingar. Totalt är 32 700 tkr avsatta för åtgärdspaketet (vilket finansieras via de 43 

200 tkr som tilldelades i ändringsbudgeten 2016 med anledning av flyktingsituationen och 4 700 tkr 

för extra stöd till kommuner som tagit emot många nyanlända elever från Skolverket) under 2016 och 

3 år framåt. 

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

 Arbetsmiljö, personalvård och personalförsörjning 

Det här området berör bland annat rekrytering av personal som kan avlasta i skolan, fortbild-

ning och språkutvecklande arbetssätt. 

 

 Organisation och samordning med andra myndigheter 

För att de nyanlända lättare ska komma in i samhället samarbetar Hylte kommun med före-

ningslivet, civilsamhället, företag och andra myndigheter. 

 

 Sociala risker 

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

 

 Sysselsättning 

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

och nyanlända. 

 

 Samhällsinformation och kommunikation 

Kommunikationsinsatserna som genomförs är beroende av de aktiviteter som de andra pro-

jekten gör. 
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Samtliga områden innehåller aktiviteter som syftar till att Hylte kommun som organisation ska kunna 

upprätthålla en god service till kommunens medborgare, samtidigt som man säkerställer en god arbets-

miljö för de anställda i kommunen. Åtgärdspaketet innehåller också olika typer av åtgärder för att 

skapa sysselsättning för de personer som är utanför arbetsmarknaden. Paketet har också som ändamål 

att bidra till ett tryggare samhälle. 

Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål 

Med utgångspunkt från kommunens styrmodell, har kommunfullmäktige beslutat om ett antal 

nyckeltal med acceptabla kvalitetsnivåer inom ett antal områden. I detta avsnitt presenteras de 

nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom respektive område. Även de 

mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under perioden redovisas per område. 

 

Värderingssystem med färgsignaler 

Resultat på nyckeltal i förhållande till uppsatta acceptabla värden bedöms enligt följande: 

Grön Nivå:  Uppfyllt 

Gul Nivå:  Delvis uppfyllt 

Röd Nivå:  Ej uppfyllt 

 

Finns inget värde är ingen mätning gjord 

 

Mål/uppdrag bedöms enligt följande: 

 

Ekonomi 
Hylte kommun arbetar för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en hand-

lingsberedskap för framtiden. 

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området 

ekonomi. 

Ekonomi 
Prognos 

2017 

Utfall 
delår 
2017 

Utfall 
2016 

Accepterad 
kvalitetsnivå 

Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag 
(%) 3,3 2,4 9,0 1,9 

Soliditet (%) 35,9 36,1 34,0 28 

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

Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar (%) 65,3 77,6 203,5 95 

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas 
värde (%) 49,0 52,6 59,5 60 

 

  

✔ Uppfyllt

O Delvis uppfyllt

✘ Ej uppfyllt

- Inget värde 
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Utbildning och barnomsorg  

Barn och ungdomar i Hylte kommun ska i en sammanhållen skola lägga grunden för ett livslångt 

lärande och för att bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet. 

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området 

utbildning och barnomsorg. 

Utbildning och barnomsorg 
 

Utfall 
delår 
2017 

Utfall 
2016 

Accepterad 
kvalitetsnivå 

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

Meritvärde i åk. 9, kommunala skolor 
 

193,5 192,6 210 

Nöjdhet förskola (%) 
  

84,3 75 

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

80,9 75 

Nöjdhet vuxenutbildning och Introduktionsprogrammet (IM) (%) 
  

67 75 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum (%) 
  

12 52 

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

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

Mål/uppdrag inom Utbildning och barnomsorg 

  
Bedömning 
delår 2017 

Bedömning 
bokslut 2016 

Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska O O 

Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas ✔ - 

Lärarna ska ges mer tid för pedagogik O - 

Arbetet för en giftfri förskola ska inledas  ✔ ✔ 

Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola  ✔ ✔ 

Högre och jämställda lärarlöner ✔ ✔ 

Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas - - 

 

Omsorg och hjälp 

Hylteborna ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov. 

Medborgarna ska ha inflytande över sin egen situation. 

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området 

omsorg och hjälp. 

Omsorg och hjälp 

    

 

Utfall 
delår 
2017 

Utfall 
2016 

Accepterad 
kvalitetsnivå 

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

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

  
91 82 

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

  
81 82 

Andel ensamkommande barn och ungdomar som upplever gott 
bemötande (%)  

  
- 75 

Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med 
ekonomiskt bistånd (%)  

  
- 30 
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Forts. Omsorg och hjälp  

Utfall 
delår 
2017 

Utfall 
2016 

Accepterad 
kvalitetsnivå 

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

- 74 

Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%) 
  

91 88 

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)  
  

91 90 

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 
  

15 16 

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

 
96 96 95 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende 

  
11 36 

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

 

Mål/uppdrag inom Omsorg och hjälp 

  
Bedömning 
delår 2017 

Bedömning 
bokslut 2016 

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

Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras upp ✔ ✔ 

 

Näringsliv och arbete 

Hylteborna ska ha jobb och det är nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Utbildning till rätt kompe-

tens och bra grundförutsättningar för näringslivet leder dit. Fler jobb är en förutsättning för att skapa 

en hållbar tillväxt. 

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området 

näringsliv och arbete. 

Näringsliv och arbete 

    

 

Utfall 
delår 
2017 

Utfall 
2016 

Accepterad 
kvalitetsnivå 

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

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

 

Mål/uppdrag inom Näringsliv och arbete 

  
Bedömning 
delår 2017 

Bedömning 
bokslut 2016 

Förutsättningarna för persontrafik med tåg Hyltebruk – Halmstad ska utredas  - - 

Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas  - - 

Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas  - - 

Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte Kommun O O 

Hylte kommun ska delta i regionalt innovationsarbete - - 
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Bygga, bo och miljö 

Hylte kommun ska erbjuda goda livs- och verksamhetsmiljöer i hela kommunen med möjlighet till bra 

boenden och goda kommunikationer i ett tryggt och hållbart samhälle. 

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området 

bygga, bo och miljö. 

Bygga, bo och  miljö 

    

 

Utfall 
delår 
2017 

Utfall 
2016 

Accepterad 
kvalitetsnivå 

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

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning  
 

0 1 2 

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

 

Mål/uppdrag inom Bygga, bo och miljö 

  
Bedömning 
delår 2017 

Bedömning 
bokslut 2016 

Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska göras fossilfria  O O 

Byggnationen av Örnaskolans Låg och mellanstadium ska påbörjas under 2015  ✔ O 

Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras O O 

Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas ✔ O 

Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen ✔ O 

Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta O O 
Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat 
och miljö ✔ O 

 

Kultur och fritid 

Hylteborna ska erbjudas idrotts-, fritids- och kulturutbud i en attraktiv och trygg miljö. Föreningslivet 

utgör navet i arbetet för en bättre folkhälsa i Hylte kommun med fokus på barn och ungdomar. 

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området 

kultur och fritid. 

Kultur och fritid 

    

 

Utfall 
delår 
2017 

Utfall 
2016 

Accepterad 
kvalitetsnivå 

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

 

Mål/uppdrag inom Kultur och fritid 

  
Bedömning 
delår 2017 

Bedömning 
bokslut 2016 

Mötesplatser för olika kulturer ska skapas O O 

Föreningslivets villkor ska förbättras O O 
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Kommun och politik 

Likvärdig och jämlik service erbjuds samtidigt som organisationen levererar ändamålsenlig och effek-

tiv verksamhet med utgångspunkt i att kommunen finns till för medborgarna. 

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området 

kommun och politik. 

Kommun och politik 

    

 

Utfall 
delår 
2017 

Utfall 
2016 

Accepterad 
kvalitetsnivå 

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

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

78 92 

Nöjd medarbetare 
  

79 74 

Nöjdhet för kommunens webbplats (%) 
  

75 75 

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

 

Mål/uppdrag inom Kommun och politik 

  
Bedömning 
delår 2017 

Bedömning 
bokslut 2016 

”Rätt till heltid” för kommunens anställda ska införas O O 

Hyltebostäders organisationsform ska utredas O O 

En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under perioden O O 
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Organisation 

God arbetsgivare 

Att vara en god arbetsgivare med en god personalpolitik är viktigt inför framtiden. Med en allt starkare 

konkurrens om arbetskraften och då i synnerhet om medarbetare med högskoleutbildning är det viktigt 

för kommunen att både kunna behålla och rekrytera nya medarbetare i framtiden. Av denna orsak är 

arbetet med Employer branding en prioriterad fråga. 

Employer branding 

Arbetet med employer branding är en prioriterad fråga för Hylte kommun och arbetet är ett löpande 

arbete. En röd tråd i arbetet är fokus på arbetsbelastning och stress. Personalenheten har uppdraget att 

ta fram en strategi för Employer branding vilken innefattar områdena balans i livet, flexiblare 

arbetsförhållan-den, konkurrenskraftiga löner samt hälsa och arbetsbelastning. Visionen för vårt 

Employer branding-arbete är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och målet är att vara 

Hallands och Smålands bästa offentliga arbetsgivare. Detta mål mäts genom HME (Hållbart 

MedarbetarEngagemang) som räknas fram av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) utifrån de nio 

första frågorna på vår medarbetarenkät. 

HME-frågorna är framtagna av SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) för att 

kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken med fokus på Hållbart medarbetarenga-

gemang (HME). Enkätens syfte är dels att möjliggöra jämförelser i dessa delar, men också att möjlig-

göra analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. 

Personalförmåner 

 Bruttolöneavdrag för personbil, privat hälso- och sjukvård med mera. 

 Årskort på Hallandstrafiken kan köpas och avbetalas genom nettolöneavdrag. 

 Friskträningskort subventioneras till kommunens medarbetare. Förmåner som ingår i kortet är 

tillgång till träningslokal, simbassäng, längdskidåkningsspår och deltagande i friskvårdspass.  

 Personalbil 

 Bidrag till elcykel 

 Reducerad kostnad och möjlighet att betala via löneavdrag för ögonlaser och fertilitetsbehand-

ling 

 Från årsskiftet: Friskvårdsbidrag om 1000 kr samt halverad karensdag för samtliga medarbe-

tare. 

Rekrytering 

Trainee Halland 

Traineeprogrammet i Halland syftar till att främja en långsiktig försörjning av ledar- och specialist-

befattningar, skapa en gemensam arbetsmarknad och öka rörligheten inom regionen. Programmet ska 

också bidra till att underlätta generations- och kompetensväxling samt stimulera en ökad kreativitet 

och samverkan. 



13 

 

Under våren genomfördes en rekrytering av en trainee säkerhetssamordnare som tillträder den 1:a sep-

tember. Traineeprogrammet utvärderas och revideras löpande. Diskussioner pågår i styrgruppen kring 

eventuell utveckling av och villkoren inom traineeprogrammet till kommande år.  

Pensioner 

Under de första sju månaderna 2017 har 3 medarbetare gått i pension, en på arbets- och näringslivs-

kontoret, en på omsorgskontoret och en på samhällsbyggnadskontoret.  

Under de närmaste tio åren kommer 235 medarbetare att nå pensionsåldern. Detta motsvarar cirka 26 

procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. De största pensionsavgångarna återfinns 

inom grupperna omsorgsassistenter och lärare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsa och arbetsmiljö 

Friskhälsotalet ligger på 94,5 procent vid delår 2017. Sjukfrånvaron har därmed ökat med 0,1 procent-

enhet i förhållande till delår 2016 och med 0,2 procentenhet i jämförelse med årsbokslut 2016. Ande-

len medarbetare med långtidssjukfrånvaro har ökat med 3 procentenheter i förhållande till delårsbok-

slut 2016 och med 2,9 procentenheter i förhållande till årsbokslut 2016.  

Hylte kommuns redovisade sjuktal på 5,4 procent vid årsbokslut 2015 gjorde Hylte bäst i Sverige till-

sammans med Danderyds kommun.  

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %  Delår 2017  Delår 2016 Avvikelse 

Totalt för alla arbetstagare 5,5 5,4 0,1 

   Kvinnor 6,4 6,1 0,3 

   Män 2,3 2,2 0,1 

   Personer upp till 29 år 3,6 3,3 0,3 

   Personer mellan 30-49 år 5,3 5,0 0,3 

   Personer 50 år och äldre 6,7 6,9 -0,2 

Varav Långtidsfrånvaro* 45,7 42,7 3,0 

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron 

Pensionsavgångar 2018-2022 2023-2027 Totalt 

Omsorgsassistenter 33 41 74 

Legitimerad personal 6 8 14 

Lärare (grundskola o 

gymnasiet) 20 21 41 

Förskolelärare 8 8 16 

Fritidspedagog 2 2 4 

Barnskötare/dagbarnvårdare 13 6 19 

Elevassistenter  4 4 

Fastighet/park/anläggning    

Kost och lokalvård 5 9 14 

Administrativ personal 9 4 13 

Chefer 5 6 11 

Teknisk personal 3 1 4 

Övriga 14 7 21 

Totalt 118 117 235 
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Sjukfrånvaro per kontor. 

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % Sjukfrånvaro Varav långtidssjukfrånvaro 

Kommunledning 3,4               37,2 

Barn- och ungdom 4,1 42,0 

Omsorg 7,6 44,6 

Samhällsbyggnad 7,6 61,3 

Arbets- och näringsliv 5,5 47,6 

Totalt 5,5 45,7 

Hylte kommun har låga sjuktal jämfört med andra kommuner mycket genom ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Vi håller på att utveckla detta arbete ytterligare. 

Respektive chef arbetar med och har en betydande roll i arbetet med att få ner sjukskrivningar – detta 

genom ett aktivt rehabiliteringsarbete där de utreder vilka insatser som behövs för att få tillbaka sin 

medarbetare i arbete. I de situationer som en medarbetare inte kan återgå i ordinarie arbete arbetar vi 

för att hitta omplaceringsalternativ och här har oftast bra lösningar hittats.  

För att få ner korttidssjukfrånvaro har vårt arbete och arbetsplatsens arbete med trivsel och arbets-

glädje en stor betydelse. Arbetet med att uppmuntra interna karriärvägar bidrar också troligtvis till att 

minska sjukfrånvaro. Uppdrag hälsa har också en viktig roll i detta arbete. 

Vi fokuserar på hälsa och arbetsmiljö i vårt arbete med Employer branding och mäter varje år arbets-

belastning på vår medarbetarenkät. Detta är för övrigt den fråga vi har sämst resultat på och en åtgärd 

är att försöka skapa mer tid för kärnuppdraget. Vi har från och med i våras gett respektive chef i 

uppdrag att presentera medarbetarenkäten på enhetsnivå för sin grupp på en arbetsplatsträff och 

därefter skall respektive grupp analysera resultatet och komma med förslag på åtgärder. Detta kommer 

att ha effekt genom att delaktighet skapas och att medarbetarna bjuds in att komma med idéer kring 

hur vi kan få en bättre arbetsmiljö.    

Personalenheten gör ett stort arbete kring strategiska arbetsmiljöfrågor under 2017 där vi ser över 

policys, riktlinjer och rutiner inom arbetsmiljöområdet och vårt systematiska arbetsmiljöarbete.En stor 

översyn av policies görs med syfte att ha en helhetssyn och på sikt försöka få ner antalet policies och 

istället göra dem levande. Vi har även tagit fram Medarbetardagar som har ett tydligt fokus på arbets-

miljö med föreläsningar, utbildning i arbetsmiljö och olika prova på aktiviteter. 

Vi skall fånga upp stress hos chefer mer än idag genom samarbete med Hälsoutvecklare och olika 

utbildningsinsatser. En konkret åtgärd är att jobba med goda & effektiva möten vilket både frigör tid, 

minskar stress och bidrar till att skapa både bättre möten och högre delaktighet på mötena.  

Slutligen har ledarskapet stor inverkan på sjuktal varför Hylte kommun satsar mycket på ledarskaps-

utbildning och på utbildning i Utvecklande ledarskap (UL), läs mer om detta på nästa sida. 

Löneöversyn 2017 

Inför årets löneöversyn var de centrala löneavtalen klara med undantag för OFRs avtalsområde för 

allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna). Detta avtal blev klart 

2017-04-20. Med Kommunal tecknade SKL 2016-04-29 nytt centralt avtal för perioden 2016-05-01---

2019-04-30. Avtalet med Kommunal innebar bland annat nytt löneöversynsdatum för deras 
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avtalsområde (ny lön från och med 1/5 respektive år under avtalsperioden) och en specialsatsning på 

undersköterskor.  

Medarbetarenkät 

Medarbetarenkät har gjorts under november/december 2016 och har nu under våren sammanställts 

samt analyserats. Den visar på ett bra resultat i linje med resultatet 2015. Enkäten visar att även 

fortsättningsvis måste fokus behöver ligga på arbetsbelastning och stress. Ny enkät är under 

förberedande och går ut vecka 42. 

Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är ett sätt att styra och utveckla verksamheten på. I Hylte kommun bygger detta 

på att vi ska ta till vara samtliga medarbetares kompetens och engagemang. Det innebär att alla 

medarbetare behöver vara delaktiga och engagerade i det förbättringsarbete som sker. 

Syftet med ständiga förbättringar är att minska onödigt merarbete så att vi fokuserar på rätt saker, både 

för oss själva och för dem som vi finns till för. På så sätt arbetar vi smartare för att klara av 

kommunens välfärdsuppdrag. 

Under våren har kommunledningskontoret växlat upp arbetet med ständiga förbättringar genom att 

kompetensutbilda fler utbildare som kan leda och handha utbildningar och på så sätt erbjuda ett bättre 

stöd för organisationens medarbetare. 

Utvecklande ledarskap 

Utvecklande ledarskap (UL) är en ledarskapsutbildning som är framtagen av Försvarshögskolan 

(FHS). UL är den ledarskapsutbildning som har mest stöd av forskning och som kan visa på en positiv 

effekt efter genomförd utbildning. Hylte kommun har gjort en stor satsning på konceptet och från och 

med 2017 ingår UL på nivå 2 i kommunens chef-och ledarprogram. Interna UL-handledare har 

utbildats i konceptet vilket innebär att utbildningar får genomföras på licens från FHS. 

Nivå 1 i kommunens chef- och ledarprogram syftar till att ge grundläggande kunskaper som varje chef 

i Hylte kommun behöver i sin roll. Under våren 2017 har det startats en ny omgång av nivå 1 och det 

har genomförts 9 kurser under 10 dagar. Ett koncept kring goda och effektiva möten har tagits fram 

och ingår i nivån. 

Målsättningen med nivå 2 i chef- och ledarprogrammet är att ge förutsättningar och verktyg för att 

utvecklas i rollen som chef och i det personliga ledarskapet. Vårt ledarprogram har utvecklats och 

kompletterats med bland annat utbildning i utvecklande ledarskap där egna utbildare utbildats för en 

god ekonomi. Under våren 2017 har 2 kurser genomförts. I mars hölls ett certifieringstillfälle för de 

chefer som sedan det nya programmet startade hade slutfört nivå 1 och/eller nivå 2 i chef- och 

ledarprogrammet. 

Morgondagens ledare 

Syftet med samverkansprogrammet är att arrangera ett kvalificerat chefsförsörjningsprogram med 

målet att identifiera och utveckla nya chefer/ledare. Programmet riktar sig till tillsvidareanställda som 

har intresse, ambition och potential att utvecklas mot en framtida chefsroll.  
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Under första halvåret 2017 startade en ny omgång av Morgondagens Ledare. Två medarbetare från 

Hylte kommun deltar i programmet och ett antal kurser har genomförts för att förbereda deltagarna på 

eventuella chefsroller.  

Inför Morgondagens ledare 2018 har styrgruppen under våren fattat beslut om att utöka antalet 

deltagare till 60 personer/år och att dessa ska delas upp på två programstarter under 2018. Programmet 

revideras i varaktighet och innehåll med anledning av detta, förändringarna kommer noga följas upp 

och utvärderas. Urvalet till första programstarten 2018 har startat och beräknas vara klar i oktober. 

Antalet sökande till programmet 2018 omgång 1 är 19 stycken. 

 

Medarbetare i Hylte Kommun 

Personalen i siffror Delår 2017 Delår 2016 Avvikelse 

Antal anställda 1060 992 68 

     Tillsvidareanställda 906 861 45 

     Visstidsanställda 154 131 23 

    

Tillsvidareanställda 

   Andel män % 15,9 16 -0,1 

Andel kvinnor % 84,1 84 0,1 

Genomsnittlig anställningstid  12,8 12,2 0,6 

    för män 8 8,8 -0,8 

    för kvinnor 13,9 12,9 1 

Medelålder (år) 45 45,1 -0,1 

Medelsysselsättning (%) 91,8 91,6 0,2 

Antal pensioneringar 1 7 -6 

Årsarbetare 832,3 788,9 43,4 

    
Timavlönade* 

   
Antal arbetade timmar 13842 13994 -152 

   motsvarar i årsarbetare 84 85 -1 

 

   

Personalkostnader (mkr) 299,2 281,7 17,5 

   Tillsvidare- och visstidsanställda 277,6 261,8 15,8 

   Timavlönade 21,6 19,9 1,7 

 

* Beräkningen är gjord på ett medelvärde av arbetade timmar fram till och med juli. Antal arbetade timmar för 

timavlönade inkluderar medarbetare anställda enligt PAN-avtalet (avtalet gäller några av de anställda inom 

personlig assistans). Deras timma utgör dock en mindre del av det totala antalet arbetade timmar.  

Hylte kommun hade 1 060 medarbetare vid delår 2017. Av dessa var 906 tillsvidareanställda och 154 

visstidsanställda. Det innebär en ökning med 68 medarbetare i förhållande till föregående år. Ökningen 

är till största del utökningar inom integration, individ- och familjeomsorg, riktade anställningar till 

ungdomar inom åtgärdspaketet samt förskola och grundskola. 
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Finansiell analys 
Kommunens finansiella kvalitetsnivåer för god ekonomisk hushållning är relativt nya i och med 

den nya styrmodellen som antogs 2016 och framgår i tabellen nedan. Införandet av den nya 

styrmodellen innebar också att delårsbokslutet från och med 2016 baseras på sju månaders utfall 

mot tidigare sex.  

 

Finansiella nyckeltal, % RÖD GUL GRÖN 
Utfall delår 

2017 
Prognos 

2017 

Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag  

0-1,59 1,6 -1,89 1,9- 2,4 3,3 

Soliditet 0-23,9 24-27,9 28,0- 36,1 35,9 

Långfristiga låneskulden i relation till 
anläggningstillgångarnas värde 

66- 60-65,9 0-59,9 52,60 49,00 

Självfinansieringsgrad för kommunens 
investeringar 

0-89,9 90-94,9 95- 76,56 65,29 

Nämndernas budgetavvikelse   +/- 1,6-  +/- 1,1-1,5  +/- 1,0 0,06 -0,36 

 

Inledning  

Den finansiella analysen utgår från de finansiella kvalitetsnivåerna för god ekonomisk hushållning. 

Först ges en redogörelse kring utfallet efter sju månader. Därefter analyseras det prognostiserade 

utfallet vid årets slut. Analysen fortsätter sedan med en balanskravsutredning samt en fortsatt ana-

lys kring kommunens ekonomi. Avslutningsvis ges en analys av kommunkoncernen. 

Årets resultat  

Årets resultat Delår 2017 Prognos 2017 2016 2015 

Årets resultat (mkr) 8,9 20,9 54,4 20,3 

Årets resultat i f h till skatteintäkter och 
utjämning (%) 2,4 3,3 9,0 3,8 

 

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det råder balans mellan intäkter och 

kostnader. En av sektorn vanlig tumregel är att resultatet över en längre period bör ligga över två 

procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Infrias målet medför det flera goda förut-

sättningar, däribland hög självfinansieringsgrad av investeringar. Under hela planperioden fram till 

2020 ligger det budgeterade resultatet på över två procent av skatter och utjämning. 

För att uppnå kommunfullmäktiges kvalitetsnivå för god ekonomisk hushållning fordras ett resultat 

på minst 1,9 procent. Det fastställda resultatet på 8,9 mkr motsvarar 2,4 procent vilket innebär att 

kvalitetsnivån uppnåtts. Genom det prognostiserade resultatet på 20,9 mkr beräknas kvalitetsnivån 

uppnås vid årets slut.  
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Delårsbokslut 

Resultatet per den 31 juli uppgår till 8,9 mkr och tyngs, i likhet med tidigare delårsbokslut, av en 

kraftig ökning av kommunens semesterlöneskuld jämfört med bokslutet 2016. Eftersom en stor del 

av semesteruttaget sker under andra halvåret innebär det att antalet innestående semesterdagar 

ackumuleras och blir högt i delårsbokslutet men minskar sedan till årsbokslutet, dessutom har 

kommunen lagt in de anställdas flexsaldo som skuld under 2017. Av detta följer att förändringen av 

skulden och därmed kostnaden blir kraftig. Kostnaden uppgår till 10,3 mkr vilket är att betrakta 

som en cyklisk effekt. Det går inte göra en rak framskrivning av delårsresultatet för att komma 

fram till en prognos för helåret.  

Ytterligare en kostnadskomponent är nämndernas samlade negativa avvikelse på 1,4 mkr. Orsaken 

till avvikelsen återfinns hos barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden och räddningsnämn-

den som redovisar negativa avvikelser. Övriga nämnder visar en positiv avvikelse. Avvikelserna 

förklaras kortfattat nedan under rubriken Nämndernas samlade avvikelse.  

Årsprognos  

Årets resultat per den 31 december 2017 prognostiseras till 20,9 mkr mot budgeterade 19,3 mkr. I 

relation till skatter och utjämning är det 3,3 procent, vilket innebär att kvalitetsnivån väntas uppnås. 

Det prognostiserade resultatet förklaras med nämndernas samlade negativa avvikelse på -2,2 mkr. 

Trots avvikelsen väntas ändå ett positivt resultat. Den främsta anledningen är välfärdsmiljarderna 

som för Hyltes del uppgår till ca 29 mkr för helår. 

Investeringar och självfinansieringsgrad  

Självfinansieringsgrad av investeringar Delår 2017 Prognos 2017 2016 2015 

Självfinansieringsgrad av investeringar i (%) 76,6 65,3 203,5 174,3 

Investeringsvolym (mkr) 37,4 86,6 43,3 31,1 

Utrymme för självfinansiering (mkr) 28,6 56,538 88,0 43,6 

 

För 2017 uppgår kommunens investeringsbudget till 87,2 mkr. Investeringsanslag överförda från 

tidigare år uppgår till 20,9 mkr, vilket gör att investeringsbudgeten totalt uppgår till 108,1 mkr.  

För att uppnå kommunfullmäktiges kvalitetsnivå på god ekonomisk hushållning behöver investe-

ringarna vara självfinansierade till minst 95 procent. Skälet till målet är att en sådan självfinansie-

ringsgrad innebär en liten eller ingen ökning av låneskulden, vilket bibehåller eller förbättrar det 

finansiella handlingsutrymmet.  

Delårsbokslut 

Kommunens samlade investeringsvolym uppgick under de första sju månaderna till 37,4 mkr. 

Investeringsutrymmet, summan av avskrivningar och resultat, uppgick under motsvarande period 

till 28,6 mkr. Det har resulterat i en självfinansieringsgrad på 76,6 procent. Kommunfullmäktiges 

kvalitetsnivå har således inte uppnåtts.  
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Periodens investeringsvolym är till största del knutet till fastighetsinvesteringar. Det enskilt största 

investeringsprojektet är Kråkbergsskolan med ett utfall på 25,7 mkr och väntas hamna i nivå med 

projektbudgeten på 43,8 mkr. Den nya skolan kommer att invigas i september.  

Årsprognos 

Totalt beräknas investeringsvolymen till 86,6 mkr under 2017. Det är 80,1 procent av budgeten och 

30,0 mkr över nivån för självfinansiering. Självfinansieringsgraden väntas på grund av detta sjunka 

till 65,3 procent, vilket är under kvalitetsnivån. Mot denna bakgrund väntas likviditeten minska. 

Någon nyupplåning eller ianspråktagande av kommunens checkräkningskredit är inte aktuellt då 

kommunen har en kassabehållning på över 64 mkr. 

Även i prognosen väntas investeringsvolymen vara knuten till fastighetsprojekt och främst 

Kråkbergsskolan. Några stora projekt som har blivit försenade är Unnaryds skola och Kinnareds 

skola. 

Soliditet 

Soliditet Delår 2017 Prognos 2017 2016 2015 

Soliditet enligt balansräkningen i (%) 36,1 35,9 34,0 27,5 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen i (%) 3,4 5,1 1,6 -7,6 

 

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

av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Förändringen i detta mått är beroende 

av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet.  

Enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivå ska soliditeten uppgå till minst 28 procent 2017. Det 

långsiktiga målet är en soliditet som stärks. En sådan utveckling innebär att skuldsättningsgraden 

minskar och den finansiella styrkan ökar. En förutsättning för detta är att det egna kapitalet 

utvecklas i en mer positiv riktning än balansomslutningen. 

Delårsbokslut 

Soliditeten i delårsbokslutet uppgår till 36,1 procent vilket innebär att kvalitetsnivån uppfyllts.  

Årsprognos 

Sett till hela 2017 väntas kvalitetsnivån uppfyllas då den prognostiserade soliditeten uppgår till 

35,9 procent. Tillgångarna väntas öka med 21,6 mkr. Ökningen är hänförlig till de planerade 

investeringarna på 86,6 mkr samt att fordran på Migrationsverket beräknas ligga kvar på en fortsatt 

hög nivå. Genom det prognostiserade resultatet på 20,9 mkr blir dock förändringen av det egna 

kapitalet större än tillgångarna. Sammantaget bidrar detta till att soliditeten stiger med 1,9 

procentenheter jämfört med bokslutet 2016. 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse  

Kommunen tillämpar den lagstadgade blandmodellen för redovisning av pensionsåtaganden. Det 

innebär att pensioner intjänade fram till 1998 inte ingår i redovisningen, varken som skuld eller 

värdeförändring. Endast utbetalningar redovisas, och då som kostnader i resultaträkningen. 

Ansvarsförbindelsen är betydande i relation med de totala skulderna i balansräkningen, men ska 
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också utbetalas under en lång tid. Den är likväl ett reellt åtagande. Om soliditeten ska bli rätt-

visande krävs att ansvarsförbindelsen läggs in som en avsättning i balansräkningen. Beaktas 

ansvarsförbindelsen sjunker soliditeten till 3,4 procent. Som framgår av tabellen ovan har solidite-

ten inklusive ansvarsförbindelsen stigit 2015-2017. Den främsta anledningen är att de årliga 

utbetalningarna, som minskar skulden, överstigit värdeuppräkningen. Det är i sin tur ett resultat av 

låg uppräkning för inflation och ränta. Konjunkturläget har på så sätt påverkan på skuldens 

omslutning.  

I föregående delårsbokslut prognostiserade kommunens pensionsförvaltare en ansvarsförbindelse 

på 204,3 mkr år 2021 och att kommunen då skulle ha en positiv soliditet inklusive ansvarsförbin-

delse. Kommunen hade en positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelse redan vid bokslut 2016. 

Under 2017 har soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen styrkts ytterligare och i slutet av året 

prognostiseras den till 5,1 procent. 

Långfristiga skulder  

Långfristiga skulder 
Delår 
2017 

Prognos 
2017 2016 2015 

Långfristig låneskuld (mkr) 264,6 264,5 290,5 290,5 

Långfristig låneskuld i förhållande till anläggningstillgångar (%) 52,6 49,0 59,5 60,7 

Långfristig låneskuld i förhållande till anläggningstillgångar förändring 
(procentenheter) -6,90 -3,60 -1,2 -3,8 

 

De långfristiga låneskulderna uppgår till 264,6 mkr, en minskning med 26,4 mkr jämfört med bok-

slutet 2016. Samtliga sex lån finns hos Kommuninvest. Risken sprids genom att lånen har olika för-

fallodagar och rörlig eller fast ränta. Kommunen har inga derivat för att säkra ränteriskerna. 

Enligt kommunfullmäktige ska de långfristiga låneskulderna inte överstiga 60 procent av anlägg-

ningstillgångarnas värde. Kvalitetsnivån är beroende av investeringstakt, nyupplåning och andra 

skuldförändringar.  

Delårsbokslut  

Kommunens långfristiga låneskulder motsvarar vid delårsbokslutet 52,6 procent av anläggnings-

tillgångarnas värde. Det är 6,9 procentenheter lägre än i bokslut 2016.  

Årsprognos 

Vid årets slut beräknas de långfristiga skulderna motsvara 49,0 procent av anläggningstillgångarnas 

värde. I prognosen har endast hänsyn till de planerade investeringarna tagits. Den långfristiga låne-

skulden antas med andra ord vara oförändrad. Sammanfattningsvis beräknas kvalitetsnivån upp-

fyllas med god marginal. 
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Nämndernas samlade avvikelse  

Nämndernas avvikelse, tkr 
Delår 
2017 

Budget 
delår 

avvikelse i 
% 

Prognos 
2017 

Budget 
2017 

Avvikelse 
prognos % 

Kommunstyrelse inkl kommunfullmäktige 23 997 27 655 13,2 45 899 47 384 3,1 

Räddningsnämnd 6 736 6 575 -2,5 11 871 11 271 -5,3 

Samhällsbyggnadsnämnd 12 015 14 822 18,9 20 885 21 654 3,6 

Tillsynsnämnd 44 78 42,8 101 133 24,1 

Arbets- och näringslivsnämnd 29 409 32 304 9,0 54 543 55 443 1,6 

Revision 406 515 21,0 882 882 0,0 

Överförmyndarnämnd -112 491 122,8 841 841 0,0 

Barn- och ungdomsnämnd 177 491 172 103 -3,1 305 991 302 357 -1,2 

Omsorgsnämnd 104 470 100 111 -4,4 175 523 174 379 -0,7 

Totalt 354 457 354 652 0,1 616 536 614 344 -0,4 

*I tabellen används enheten tkr för att också kunna visa nämnder med begränsad budget. 

 

Nämnder och styrelser har efter sju månader lämnat en negativ avvikelse gentemot budget på -1,4 

mkr (0,1 procent). Vid årets slut pekar prognosen på en negativ avvikelse på totalt -2,2 mkr (-0,4 

procent). Detta förutsätter att barn- och ungdomskontoret får den kompensation man kommer att 

äska. I annat fall blir nämndernas budgetavvikelse -10,7 mkr (-1,8 procent). Godkänd kvalitetsnivå 

enligt kommunfullmäktige är en avvikelse på noll till en procent. Målet uppnås vid delårsbokslutet 

och prognosen om barn- och ungdomsnämnden får kompensationen, om de inte får den uppnås inte 

målet i årsprognosen. 

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har positiva avvikelser som delvis kan förklaras 

med att en del tilläggsbudget lagts in i redovisningen periodiserat över tolv månader medan utfallet 

fram till delårsbokslutet varit begränsat. För kommunstyrelsens del handlar det även om senarelagd 

uppstart av digitaliseringsprojektet. Inom samhällsbyggnadsnämnden är ytterligare en förklaring att 

det kommit in mer intäkter än budgeterat för bygglovsärenden. 

Även arbets- och näringslivsnämnden uppvisar en positiv avvikelse. Den orsakas till stor del av 

mindre utfall än budgeterat för ekonomiskt bistånd. Arbetslösheten sjunker och det är få som blir 

långtidsarbetslösa. 

De största avvikelserna finns inom barn- och ungdomsnämnden några av posterna ska enligt tidi-

gare beslut kompenseras med automatik men det finns även några poster nämnden kommer att be-

gära kompensation för. Det rör sig till exempel om kompensation för kostnader i samband med 

införande av minskade barngrupper, ersättningslokal för Kråkbergsskolan samt för utökningen av 

grundvux utbildningen.   

Även omsorgsnämnden uppvisar negativa avvikelser mot budget. Bland annat ökar nämndens kost-

nader då Försäkringskassan avslår ansökningar om personlig assistans. Nämnden har också har 

extrabemanning på särskilt boende för palliativ vård samt för utåtagerande och oroliga boende. 

Nämndernas avvikelser och prognoser förklaras kortfattat på sidorna 26-41 samt mer utförligt i 

respektive nämnds delårsbokslut. 

Händelse av väsentlig betydelse 

Efter sammanställning av delårsbokslutet har barn- och ungdomsnämnden haft sammanträde. I 

samband med det beslutades att nämnden inte skulle äska 5,5 mkr enligt kontorets förslag. Nämn-

den minskade äskande för grundläggande vuxenutbildning med 1,1 mkr. Det innebär att barn och 
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ungdomsnämndens negativa avvikelse mot budget skulle varit -4,7 mkr, -1,6 procent i prognosen 

för helår 2017 . Det betyder att nämndernas samlade avvikelse i prognosen vid årets slut skulle 

varit 1,1 mkr sämre, det vill säga – 3,3 mkr vilket motsvarar -0,5 procent. 

Efter sammanställningen har Samhällsbyggnadsnämndens budget utökats med 0,4 mkr. Inget utfall 

har bokförts mot tilläggsanslaget vid delårsbokslutet. Nämndens avvikelse skulle vid delåret varit 

3,2 mkr, 21,3 procent. Nämndernas samlade avvikelse vid delårsbokslutet skulle därmed varit 0,4 

mkr bättre vid delårsbokslutet. 

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv (RUR) 

Balanskravutredning och  resultatutjämningsreserv Delår 2017 Prognos 2017 2016 2015 

Årets resultat 8,9 20,9 54,4 20,3 

Avgår vinster vid avyttring -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 8,7 20,7 54,2 20,2 

Reservering till RUR 

 

-8,0 -42,1 -9,5 

Disponering från RUR 

    Årets Balanskravsresultat 8,7 12,7 12,1 10,7 

 

Prognosen för 2017 innebär ett överskott. Enligt balanskravsutredningen uppgår resultatet till 20,7 

mkr. Med nuvarande riktlinjer kan resultatnivåer överstigande två procent av skatteintäkterna reser-

veras. Med den prognos som föreligger är en ytterligare reservering 2017 till RUR möjlig.  

Skatte- och nettokostnadsutveckling 

Skatte- och nettokostnadsutveckling Delår 2017 Prognos 2017 2016 2015 

Skatteintäkter och utjämning (mkr) 372,2 637,3 605,6 513,8 

Ökning skatteintäkter och utjämning (%) 5,7 5,3 13,4 5,9 

Verksamhetens nettokostnad inkl. finansnetto 363,2 616,4 551,1 513,8 

Ökning (%) 4,2 11,9 7,3 4,3 

 

En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kostnaderna inte utvecklas i en 

snabbare takt än skatteintäkterna. Finansieringsutvecklingen prognostiseras till 5,3 procent. Det är 

en relativt hög utvecklingstakt. I den ingår dock välfärdsmiljarderna. Utesluts bidraget sjunker ut-

vecklingen till strax över 0 procent.  

Trots den goda finansieringsutvecklingen förmår den ändå inte täcka nettokostnadsutvecklingen 

inklusive finansnettot som prognostiseras till 11,9 procent. Utesluts åtgärdspaketet sjunker utveck-

lingen till 9 procent. Långsiktigt är denna trend inte hållbar då de ekonomiska marginalerna äts 

upp. Att begränsa kostnadsutvecklingen är därför angeläget.  

Inom verksamhetens kostnader utmärker sig personalkostnaderna. De har ökat med 6,2 procent 

jämfört med samma period ifjol och 21 procent jämfört med samma period 2015. Förklaringen är 

att antalet årsarbetare ökat kraftigt. Ökningen av årsarbetare är hänförlig till utbyggnaden av 

kommunal service som följt ökat invånarantal och samtidigt ökat antal barn i förskola och skola. I 
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verksamhetsens kostnader ingår även en kostnadspost på 1,4 mkr för perioden och 5,0 mkr för året, 

det är underhåll fastigheter som kommunfullmäktige har avsatt specifika medel för 2017-2018 med 

5,0 mkr för vardera år. 

Verksamhetens intäkter uppgår till 155,0 mkr i delåret. Även det är en påtaglig ökning mot samma 

period ifjol. Det stora flyktingmottagandet har medfört ökade bidrag från Migrationsverket.  

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

Årets skatteintäkter är budgeterade till ett invånarantal på 10 800. Det är något lägre än det faktiska 

utfallet (10 994 invånare 170630). Skatteutfallet vid årets slut är prognostiserat till 413,5 mkr vilket 

är lägre än budgeterat. Det beror på att slutavräkningarna för 2017 antas bli lägre än budgeterat på 

grund av lägre taxeringsutfall.  

Nettot från generella statsbidrag och utjämning väntas vid årets slut uppgå till 223,8 mkr. Det är 9 

procent högre än föregående år men då ska det understrykas att kommunens del av välfärdsmiljar-

den är inkluderad. Bakgrunden till ökningen är relaterad till ett växande invånarantal.  

Pensioner 
Pensioner, mkr Delår 2017 Prognos 2017 2016 2015 

Totala pensionskostnader 21,6 31,6 33,5 31,2 

Ansvarsförbindelse 222,3 218,7 222,7 228,5 

Avsättning 10,4 10,4 9,7 9,2 

 

Periodens pensionskostnader inklusive löneskatt uppgår till 21,6 mkr. Prognostiserat utfall är 31,6 

mkr vilket är 1,9 mkr lägre än 2016. 

Som påpekades tidigare redovisar kommunen pensionsåtaganden intjänade fram till 1998 utanför 

balansräkningen i en så kallad ansvarsförbindelse. Kostnaden för det här åtagandet uppstår först vid 

utbetalningstillfället. I delårsbokslutet uppgår denna kostnad till 6,2 mkr. Den beräknade kostnaden 

för helåret väntas bli 10,6 mkr.  

Trenden med en minskande ansvarsförbindelse håller i sig. Minskningen beror på, som tidigare 

nämnts, att utbetalningarna överstiger värdeuppräkningen. Det bör påpekas att det är utbetal-

ningarna (pensionskostnaderna) och inte ansvarsförbindelsen i sig som påverkar kommunens hand-

lingsutrymme. Enligt SKL har de årliga utbetalningarna nu nått sin kulmen i takt med att många 

fyrtiotalister gått i pension.  

Största delen av pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avgiftsbestämd del för indi-

viduell placering. Utbetalning sker året efter intjänandet och beloppet redovisas därför som en kort-

fristig skuld. I delårsbokslutet uppgår den här kostnaden till 12,9 mkr och vid årets slut prognosti-

seras 22,0 mkr. Kvarstående pensionsdelar avser lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, efterlev-

nadspension och särskild avtals- och visstidspension. De här delarna bokas upp som en avsättning i 

balansräkningen.  

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

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

av åtagandet för förmånsbestämd ålderspension. Försäkringslösningen innebär att kommunen, 

genom premiebetalningar, gör avbetalningar på pensionsförpliktelsen.   
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Avsättningar 

Avsättningar definieras som skulder som är ovissa när det gäller förfallotidpunkt eller belopp. 

Kommunens avsättningar uppgår per den 31 juli 2017 till 16,3 mkr. Större delen (10,4 mkr) utgörs 

av pensionsavsättningar för framtida utbetalningar. Därutöver finns en avsättning för återställandet 

av Borabo deponi (4,6 mkr) samt en avsättning öronmärkt till utvecklingsfrågor (1,3 mkr). De två 

senare avsättningarna kommer nyttjas de närmaste åren. 

Kassaflöde 

Summan av periodens kassaflöde är negativt med 14,9 mkr. Det negativa kassaflödet är hänförbart 

till investeringarna som skett under våren och att kommunen har amorterat ett lån hos Kommun-

invest på 26,5 mkr under våren. Likviditeten är fortsatt god med 64,1 mkr vid delåret. 

Kommunens borgensåtaganden  

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

verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån den 31 juli 2017 uppgår till 96,0 mkr 

där Hyltebostäder står för 95,8 mkr. Någon större risk i borgensåtagandena föreligger inte.  

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

del av dessa skulder uppgick per den 30 juni 2017 till 0,1 procent. Inte heller här föreligger någon 

risk.  

Bankgaranti 

Under 2014 tecknade kommunen en bankgaranti motsvarande 45,0 mkr efter krav från Länsstyrel-

sen. Kravet handlar om att uppfylla den ekonomiska säkerheten för deponiverksamheten Borabo. 

Säkerheten motsvarar de kostnader som förväntas uppstå om åtgärderna måste utföras.  

Den årliga kostnaden för bankgarantin uppgår till 0,4 mkr. Av detta belopp vidarefaktureras Stora 

Enso 98 procent. Garantin är tecknad fram till 2050-12-31. 

Avslutande kommentarer  

Kommunen väntas uppfylla det lagstadgade balanskravet med 12,7 mkr. Fyra av fem finansiella 

kvalitetsnivåer beräknas vara uppfyllda vid årets slut. Kommunen prognostiseras därmed ha god 

ekonomisk hushållning under 2017.  

Med anledning av ovanstående måste vikten om god budgetföljsamhet betonas. Det är direkt av-

görande för att kommunen framöver ska klara av att uppnå kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer för 

god ekonomisk hushållning.  

Slutligen bör det återigen uppmärksammas att kommunens fordran på Migrationsverket är hög. 

Den totala kostnadsersättningen som återsökts överstiger det som bokförts. Som tidigare påpekats 

är detta av försiktighetsskäl. Nuvarande ersättningssystem innehåller otydligheter. Det är därför 

svårt att förutse vilken ersättning som kommer beviljas. Sammanfattningsvis bidrar detta till en 

osäkerhet som påverkat nämndernas arbete med budget, prognoser och delårsbokslut.   
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Kommunkoncernen 

I koncernen ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen Hyltebostäder (100 procent). Efter att kon-

cerninterna mellanhavanden eliminerats uppgår resultatet efter skatt och finansnetto till 13,9 mkr. 

Resultatet förklaras med en gynnsam utveckling inom Hyltebostäder. Den löpande verksamheten 

har utvecklats starkt och vakansgraden är mycket låg. Utvecklingen inom kommunen har även gjort 

avtryck på resultatet. Som tidigare nämnts har det särskilda statsbidraget bidragit till ett positivt 

resultat, trots nämndernas negativa avvikelse.  

Jämfört med bokslutet 2016 har tillgångarna under 2017 minskat med 21,4 mkr till 869,1 mkr. 

Minskningen beror på att koncernen minskat sin likviditet samt att de kortfristiga fordringarna är 

mindre. Med ett resultat på 13,9 mkr har det egna kapitalet utvecklats positivt. Soliditeten är där-

med 2,5 procentenheter högre än vid 2016 års bokslut och uppgår till 37,6 procent.    

Prognosen för Hyltebostäder ser ljus ut. Hyltebostäder väntas vid årets slut lämna ett resultat som 

överträffat det budgeterade med åtminstone två-tre miljoner, vilket innebär ett prognostiserat resul-

tat på 9,1-10,1 miljoner . Bakomliggande faktorer är hög efterfrågan på lägenheter. Hyltebostäder 

ser ingen avmattning i efterfrågan och vakansgraden kommer troligtvis förbättras ytterligare under 

året. Även fjärrvärmesidan prognostiseras en bra utveckling. Nya anläggningar väntas ansluta sig 

till fjärrvärmenätet under hösten. 

Det andra halvåret kommer innebära fortsatta höga investeringsutgifter. Unnaryds skola förväntas 

påbörjas precis när Kråkbergsskolan har slutförts. 

Med anledning av befolkningsutvecklingen har stora förändringar ägt rum inom fastighets-

beståndet. Bland annat har nya förskoleavdelningar tillkommit. Hyltebostäder ser positivt på de 

extraresurser som allokerats till underhåll 2017-18. Under slutet av året kommer fokus ligga på att 

fortsätta med insatserna för 2017 och ta fram underlag för dessa underhållsinsatser för 2018. 

Avslutningsvis kan det konstateras att kommunkoncernen utvecklats i en positiv riktning under 

årets första sju månader. Samtidigt är omvärlden föränderlig, kanske mer än någonsin. Det är där-

för svårt att bedöma framtiden. Befolkningsutvecklingen har resulterat i att det nu är bostadsbrist i 

Hylte kommun. Hyltebostäder är kanske den enda aktör som kan genomföra större nybyggnationer 

av hyresrätter i kommunen. Det är därför troligt att de närmsta åren kommer att präglas av plane-

ring och eventuell byggnation av nya hyresfastigheter. Kommunen står också inför viktiga investe-

ringar. För att inte äventyra den ekonomi som uppnåtts är det av största vikt att planering av in-

vesteringar sker genomtänkt.   

 

Nyckeltal koncernen Delårsbokslut 2017 Bokslut 2016 Delårsbokslut 2016 

Resultat (mkr) 13,9 54,4 12,2 

Soliditet, % 37,6 35,1 29,3 

Kassalikviditet, % 111,2 119,4 106,% 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens 

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

styrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del 

beslut på egen hand. Kommunledningskontoret ansvarar för den övergripande styrningen och led-

ningen av kommunens verksamheter. 

Verksamhetsområden 

 Nämnds- och styrelseverksamhet 

 Ekonomienhet 

 Informations- och kanslienhet 

 Personalenhet 

Viktiga händelser 

 I april öppnade kontaktcenter upp i nyrenoverade och tillgängliga lokaler på markplan. 

Kommunvägledare hjälper till direkt i enklare frågor och ärenden. Det innebär bland annat att 

övriga verksamheter avlastas och utrymme skapas för utveckling av kommunens service. 

 Kommunledningskontorets chefer har under våren arbetat för att utöka samverkan mellan kon-

torets olika enheter. Som en del har en grupp bildats med representanter från alla tre enheter. 

Gruppen arbetar bland annat med frågor som rör ledarfilosofi, värdegrund, ständiga förbätt-

ringar samt fokus på resultat. En större omflyttning har planerats för att samla samtliga enheter 

på samma plan i kommunhuset. Det främjar också möjligheten till samverkan mellan enhe-

terna  

 Arbetet med att minimera kontanthanteringen i kommunen har fortsatt, bland annat skapas nu 

swish-anslutningar i verksamheter med försäljning. individ- och familjeomsorgen har inför 

värdekort för utbetalning av stöd och samtliga handkassor i kommunen har numera värdekort 

istället för kontanta kassor. 

 Personalenheten har representerat Hylte kommun på arbetsmarknadsdagar på flera högskolor. 

Tillsammans med näringslivet anordnades också en mässa för elever i årskurs åtta. 

 Information- och kanslienheten har implementerat en ny webborganisation där kommunens 

digitala kommunikationskanaler samlas. Syftet är att skapa förutsättningar för att arbeta stra-

tegiskt och möta ökade krav. 

 Under våren har också arbetet med att införa ett e-arkiv i kommunen påbörjats. Arkivet är en 

förutsättning för att digital information ska kunna bevaras och vara tillgänglig över tid. 

Resultat 

Uppföljning av kvalitet 

För att kommunfullmäktige ska veta om kommunstyrelsen uppfyller god kvalitet eller inte har full-

mäktige antagit ett antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns under avsnittet 

God ekonomisk hushållning. Bland nyckeltalen finns fem övergripande som gäller kommunens 

ekonomi och dessa utvärderas i avsnittet Finansiell analys. Ytterligare två övergripande gäller 

anställda i Hylte kommun och de utvärderas under avsnittet Organisation. Övriga nyckeltal under 

kommunstyrelsen är inte uppmätta till delårsbokslutet men kommer att redovisas i samband med 

årsbokslutet. 
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Uppföljning av mål/uppdrag 

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit fram ett program för den politik och 

verksamhet som de avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/uppdragen i sin 

helhet finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. Några av uppdragen ligger under 

kommunstyrelsens ansvarsområden. Två av dem är genomförda medan arbete pågår i ett flertal 

uppdrag. 

Åtgärdspaketet  

Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är 

per capita den kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med bland kommuner i 

Sverige med högst mottagande. Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram med ett antal 

aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna upprätthålla en god service till kommunens 

medborgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Sats-

ningen innehåller också olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer som är 

utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle.  

Åtgärdspaketet innehåller rekryteringsåtgärder som innebär förstärkning av personal som arbetar med 

migrationsärenden, bland annat en koordinator och en handledare. Även en rekryterare har anställts för 

att arbeta kommunövergripande. 

Ett annat viktigt uppdrag gäller kommunikation och mycket informationsmaterial har tagits fram för 

olika ändamål. Hylte är också med i flera samarbetsprojekt med andra aktörer i samhället.  

För 2017 har kommunstyrelsen tilldelats en budget på 1 900 tkr för åtgärdspaketet och utfall vid årets 

slut beräknas till motsvarande belopp. 

Ekonomisk analys  

Året i siffror, tkr 

Verksamhet 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvi-
kelse 

- pro-
cent 

Utfall 
delår 

Budget 
delår 

Avvikelse 
delår 

Delår 
2016 

Kommunstyrelsen och stöd till 
politiska partier 2 569 2 569 0 0,0% 1 767 1 499 -268 2 078 

Kommunledningskontor 44 213 42 729 1 484 3,4% 22 892 25 806 2 913 22 341 

Summa exkl 
kommunfastigheter 46 782 45 298 1 484 3,2% 24 659 27 304 2 645 24 419 

Kommunfastigheter 0 0 0 0,0% -1 112 0 1 112 60 

Total 46 782 45 298 1 484 3,2% 23 547 27 304 3 757 24 479 

 

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 3 757 tkr vid delårsbokslutet. En 

orsak till avvikelsen vid delåret är ett överskott på kommunfastigheterna om 1 112 tkr. En betydande 

orsak till avvikelsen är också att kommunstyrelsen fått tilläggsbudget för bland annat bidrag till 

skateparken. Budgeten är lagd över hela året medan kostnaderna inte fallit ut vid delårsbokslutet. 

Ytterligare en orsak är lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet samt glapp mellan att en 

anställd avslutat sin tjänst till att en ny tillträtt. 

Vid årets slut prognostiseras en avvikelse på 1 484 tkr för kommunstyrelsen. För kommunfastighe-

terna väntas ett nollresultat vid årets slut. Avvikelsen vid årets slut beror främst på att kostnaderna för 

den nya digitaliseringsenheten väntas bli lägre än budgeterat. 
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Framtid  

Arbetet med att förbättra upphandlingsprocessen i kommunen kommer att fortsätta. 

Upphandling för finansiella tjänster och kontanta medel kommer att gå ut under hösten för att enligt 

planeringen börja gälla vid årsskiftet. Blir det byte av leverantör kommer det att medföra en hel del 

extra arbete för ekonomenheten. 

I arbetet med Hypergene kommer stort fokus att läggas på att få in modulen verksamhetsrapportering 

som kommer att underlätta arbetet med att ta fram rapporter för till exempel prognoser. Dessutom 

kommer grupperade portalsidor att skapas så att systemet blir mer användbart som beslutsstöd. 

Under 2018 kommer eventuellt ett nytt HR-system (personaladministrativt system) att upphandlas. 

Arbetet mot att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare kommer att fortsätta bedrivas inom arbetet 

med Employer branding. 

Kommunens nämndsadministration inleder under hösten arbetet inför valet 2018 och planeringen inför 

kommande mandatperiod. 

Digitaliseringsarbetet fortskrider och inledande uppdrag för ny digitaliseringschef är att ta fram 

strategi och välfärdstjänster samt se över organisationen för att optimera digitaliseringsarbetet. 

För kommunfastigheterna är fokus resten av året underhållsinsatser och planering inför 2018. 
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Räddningsnämnden 
Räddningsnämnden ansvarar för att kommuninvånare och företag får det skydd och den säkerhet som 

skäligt vid brand och andra nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd.  

Verksamhetsområden 

 Räddningstjänst  

 Tillsyn 

 Tillstånd brandfarlig och explosiv vara  

 Brandskyddsutbildning  

 Rådgivning 

 Krishantering  

Viktiga händelser under året 

 Under våren antogs en trainee säkerhetssamordnare som kommer att arbeta tillsammans med 

ordinarie säkerhetssamornare under ett år. 

 Av anledning att det varit torrt i skog och mark så har räddningstjänsten varit på brand i skog 

eller mark och hjälp till annan kommun. Flymosse utanför Bredaryd i Värnamo kommun var 

den största och mest personalkrävande insatsen under perioden. 

 Räddningstjänsten genomförde olika aktiviteter för kommuninvånarna under 

krisberedskapsveckan i maj. 

 Räddningstjänsten deltog i Regionala rådets möte som arrangerats av Länsstyrelsen Halland 

och är grunden för samverkan inom krisberedskapen i Hallands län. 

Resultat 

Uppföljning av kvalitet 

För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäk-

tige antagit ett antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns under avsnittet God 

ekonomisk hushållning.  

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden ett nyckeltal att följa upp. Det gäller 

responstid och där når verksamheten god kvalitet. I statistikunderlaget räknas endast prio 1 larm. 

Utfall vid delårsbokslutet 97 procent vilket är en förbättring med en procentenhet sedan bokslutet. 

Åtgärdspaketet  

Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är 

per capita den kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med bland kommuner i 

Sverige med högst mottagande. Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram med ett antal 

aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna upprätthålla en god service till kommunens 

medborgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Sats-

ningen innehåller också olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer som är 

utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle.  

Ett lokalt nätverk med företrädare från räddningstjänsten, polis, närsjukvård, barn- och ungdoms-

psykiatrin och några av kommunens kontor tog under hösten 2016 fram en lägesbild och en orsak och 

konsekvensanalys av lägesbilden med ett åtgärdsförslag. Under 2017 har inte arbetet gått vidare.  
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Ekonomisk analys  

Året i siffror, tkr 

Verksamhet 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvi-
kelse 

- pro-
cent 

Utfall 
delår 

Budget 
delår 

Avvikelse 
delår 

Delår 
2016 

Räddningstjänst 11 160 11 760 -600 -5,4% 6 774 6 510 -264 6 422 

Krishantering 111 111 0 0,0% -38 65 103 54 

Total 11 271 11 871 -600 -5,3% 6 736 6 575 -161 6 476 

 

Räddningsnämndens sammanlagda budget 2017 uppgår till 11 271tkr. Tilläggsanslaget för det nya 

löneavtalet är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige men beräknas uppgå till 51 tkr. Nämnden har 

under årets första sju månader en negativ avvikelse mot budget på -161 tkr. Räddningsnämndens har 

en negativ prognos för helåret på 600 tkr. 

Den prognostiserade negativa avvikelsen beror till största delen på att personalkostnaderna för året 

förväntas överstiga den budgeterade kostnaden med 530 tkr. En stor del av den avvikelsen, 350 tkr, 

beror på att lönebudgeten inte har justerats för två avtalsändringar för räddningstjänstpersonal i 

beredskap. Övriga orsaker till avvikelsen är bland annat att insatsledaren har kostnader för driftlarm 

och lyfthjälp åt hemtjänsten som inte ersätts fullt ut och att kostnaderna för sjukskrivna 

deltidsbrandmän har varit högre än tidigare år. 

Framtid  

Utbildning av deltidsbrandmän är en betydelsefull insats som säkerställer god kvalitet på utfört arbete. 

En generationsväxling för deltidsbefäl ligger inom den närmaste framtiden vilket gör att behovet av 

denna utbildning kommer att öka. 

FIP, första insats person i deltidsorganisationen innebär att man har bilen hemma eller på arbetet och 

vid larm åker man direkt till en brand- eller olycksplats. Bilens storlek gör att en begränsad mängd 

släckmedel kan medföras, men det uppvägs av den snabba insatsen för att hålla ställningen tills större 

släckbilar anlänt. Bilen är utrustad med bland annat olika verktyg, sjukvårdsutrustning och avspärr-

ningsanordningar för att användas vid till exempel trafikolyckor. Syftet är att snabbt vara först på plats 

innan övriga utryckningsfordon har anlänt. 

Hylte räddningstjänst vill framöver påbörja ett projekt för att förbättra arbetsmiljön i verksamheten 

genom att se över rutiner, material och utbildning. 

Brandappen, är ett hjälpmedel för brandmän att administrera sin beredskap med. Appen underlättar 

byten och ser till att rätt kompetenser exempelvis att rökdykare och chaufför finns i utrycknings-

styrkan. All beredskapstid och alla byten dokumenteras i systemet vilket i sin tur underlättar rappor-

tering till lönekontoret. 

Tjänsten som säkerhetssamordnare bör utvärderas för att kontrollera om arbetet ska förändras inför 

framtiden. Under några år har en ökning skett av arbetsuppgifter och under de närmaste åren kommer 

det ytterligare en lagstadgad arbetsuppgift ”Civil Militär samverkan”.  Det viktigt att en utredning 

påbörjas under hösten så att kommunen kan få en kontinuitet i säkerhetsarbetet.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden är uppdelade i fem övergripande områden: Plan- och byggenheten, miljöenheten, park, gata- och 

lokalvårdsenheten, vatten- och renhållningsenhet samt kostenhet. 

Verksamhetsområden 

 Användning av mark och vatten 

 Bebyggelsemiljöns utveckling 

 Naturvård och hållbar utveckling 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Livsmedel och dricksvatten 

 Serveringstillstånd, tobak 

 Receptfria läkemedel 

 Vattenförsörjning och avloppshantering 

 Renhållning 

 Gator, trafik och parker 

 Kostförsörjning 

 Lokalvård 

Viktiga händelser under året 

 Under 2017 har Hylte kommun inlett ett samarbete med SMHI där vi tillsammans med elva 

andra kommuner ska ta fram ett webbaserat verktyg för klimatanpassning.  

 Solcellscarporten för kommunens tjänstebilar är nu invigd och laddstolparna för allmänheten 

är färdigbyggda och i drift.  

 Den första januari 2017 började en ny rutin för intern klimatkompensation att gälla. Den 

innebär att alla kommunens tjänsteresor med inrikes flyg och bilresor som drivs av bensin 

eller diesel ska klimatkompenseras. 

 Under våren hade renhållningsenheten en ambulerande mässa i Torup, Hyltebruk och 

Unnaryd. Syftet med mässan var att informera om utsortering av matavfall och att 

genomskinliga säckar ska användas på återvinningscentralen.  

 Livsmedelsupphandlingen som startade våren 2015 tillsammans med Laholms kommun har 

slutförts och kommit igång. Den möjliggör att köpa in mer lokalt producerade livsmedel. 

Livsmedelskostnaderna kommer dock inte att minska.  

Resultat 2017 

Uppföljning av kvalitet 

För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäk-

tige antagit ett antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns under avsnittet God 

ekonomisk hushållning.  

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden fyra nyckeltal att följa upp. Av dessa når tre 

upp till godkänd kvalitetsnivå precis som vid årsbokslut 2016. Det fjärde gäller en mätning av före-

tagsklimat som inte kommunen själv gör och det finns ingen aktuell mätning att rapportera.  

Uppföljning av mål/uppdrag 

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit fram ett program för den politik och verk-

samhet som de avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/uppdragen i sin helhet 

finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. Sex uppdrag har lagts på samhällsbyggnads-
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nämnden varav ett genomfördes 2016. Ytterligare två har genomförts under 2017, arbetet med att 

klimatanpassa kommunen och övergång till elbilar i kommunens fordonspark. 

Arbetet med övriga tre uppdrag är påbörjat. En plan har tagits fram för att förbättra den fysiska miljön 

i tätorterna. Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta och där ingår kommunens 

arbete med övergång till elbilar och att lokala producenter ska leverera mer till storköken än tidigare. 

Det innebär att även det sjätte uppdraget – att kommunen ska föregå med gott exempel - är påbörjat. 

Åtgärdspaketet  

Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är 

per capita den kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med bland kommuner i 

Sverige med högst mottagande. Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram med ett antal 

aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna upprätthålla en god service till kommunens 

medborgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Sats-

ningen innehåller också olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer som är 

utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle.  

Sysselsättningsprojektet med fokus på integration och arbetsglädje startade under september 2016. En 

grupp om nio personer är sammansatt, hälften är svenska arbetslösa och andra hälften är nyanlända. En 

handledare leder gruppen som tillsammans utför olika aktiviteter där fokus ligger på integration och 

arbetsglädje. Den första gruppen har avverkat sina 6 månader och arbetet upplevdes som mycket 

lyckat. Den andra gruppen var mer svårstartad då det var svårt att få personer i målgruppen 

intresserade. Nu är dock gruppen sammansatt och igång. 

Ekonomisk analys  

Året i siffror, tkr 

Verksamhet 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvi-
kelse 

- pro-
cent 

Utfall 
delår 

Budget 
delår 

Avvikelse 
delår 

Delår 
2016 

Samhällsbyggnadsnämnden 534 534 0 0,0% 310 311 1 333 

Samhällsbyggnadskontoret 21 120 19 724 1 397 6,6% 11 011 14 511 3 500 11 449 

   varav               

   Plan- och byggverksamhet 4 520 4 105 416 9,2% 1 579 2 524 945 2 176 

   Miljöverksamhet 2 331 2 278 54 2,3% 142 535 393 773 

   Bostadsanpassning 2 011 1 311 700 34,8% 705 1 173 469 672 

   Färdtjänst 1 723 1 873 -150 -8,7% 1 140 1 005 -135 942 

   Va och deponi 0 -627 627 4,7% 2 208 2 902 694 1 252 

Summa före periodisering 

och avsättning 21 654 20 258 1 397 6,4% 11 321 14 822 3 501 11 782 

Periodisering VA   0 0   74 0 -74 724 

Avsättning deponi   627 -627   620 0 -620 908 

Totalt 21 654 20 885 770 3,6% 12 015 14 822 2 807 13 414 

 

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2017 uppgår till 21 654 tkr. Tilläggsanslaget för det nya löne-

avtalet på 93 tkr är ännu inte beslutat av kommunfullmäktige, dock har verksamheterna i prognosen 

antagit att man blir kompenserad för löneökningen. Samhällsbyggnadsnämnden visar en positiv av-

vikelse vid delåret med 3 501 tkr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning 

samt periodisering 2 807 tkr. Prognosen är positiv med 1 397 tkr innan avsättning deponi samt perio-

disering VA och efter avsättning samt periodisering 770 tkr. Detta ger en avvikelse med 3,6 procent, 

vilket gör att nämnden inte klarar kommunfullmäktiges mål med en avvikelse med 1 procent. 
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En betydande orsak till avvikelsen är att det varit ett begränsat utfall för den allmänna satsning 

nämnden tilldelats en budget om 1 000 tkr för.  Nämnden har också en positiv avvikelse jämfört med 

budget för åtgärdspaketet.  

Plan- och byggverksamheten visar en positiv avvikelse med 945 tkr och en positiv prognos med 416 

tkr. Detta beror delvis på högre bygglovsintäkter än budgeterat. En annan orsak till avvikelsen är att 

verksamheten fått tilläggsbudget för bland annat rivning av fastighet och finansiering av tjänst för 

arrende och upplåtelseavtal. Budgeten är lagd över hela året medan kostnaderna inte fallit ut vid 

delårsbokslutet.  

Även inom miljöverksamheten uppvisas en positiv avvikelse mot budget vid delåret motsvarande 393 

tkr. Det beror till stor del på sjukskrivningar under första delen av året. I prognosen minskar den 

positiva avvikelsen på grund av att extra resurser behöver tillsättas under hösten. 

Upplysning om händelse av väsentlig betydelse: 

Efter sammanställningen har Samhällsbyggnadsnämndens budget utökats med 438 tkr. Inget utfall har 

bokförts mot tilläggsanslaget vid delårsbokslutet. Nämndens avvikelse skulle vid delåret varit 3 245 

tkr, 21,3 procent. 

Framtid  

Tillsynsverksamheten kommer i huvudsak vara oförändrad även om lagstiftningen ständigt ändras. 

Viss utökning sker utifrån ett kraftigt ökat invånarantal och Havsmyndighetens krav på avlopps-

inventeringar och framtagen tillsynsplan. Utveckling av tillsynsplanen med målsättning och priori-

tering av verksamheten kommer att gå vidare.  

VA-enheten planerar att investera i en vattenkiosk där entreprenörer får hämta vatten mot betalning. I 

dagsläge så hämtar de vatten från en brandpost vilket innebär att det är en stor risk för kontaminering 

av dricksvatten. Enheten planerar också att anlägga överföringsledningar och avveckla befintligt av-

loppsreningsverk. Närmast planeras en avveckling av Rydöbruks reningsverk. Effekten av en ned-

läggning är besparingar på energi, kemikalier och administration.  

Organisationen för park- och gatuverksamheten kommer att ses över eftersom andel parkområden 

utökats på senare tid vilket medfört ökad arbetsbelastning inom enheten. 

Tätbebyggda samhällena i kommunen kommer att få nya trafikskyltar som markerar tätbebyggt 

område samt den högsta tillåtna hastigheten. Projektet är i gång och förväntas färdigställas under 

oktober 2017.  
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Arbets- och näringslivsnämnden 
Nämnden ansvarar för frågor som i första hand riktas till vuxna i Hylte kommun. Dessutom ansvarar 

nämnden för frågor riktade till andra målgrupper inom området Fritid och Folkhälsa och Bibliotek och 

Kultur. 

Verksamhetsområden 

 Näringsliv 

 Turism 

 Fritid och Folkhälsa 

 Individ och familjeomsorg för vuxna 

 Arbete och försörjning 

 Bibliotek och Kultur 

Viktiga händelser under året 

 Samverkansprojektet med andra halländska kommuner för att stärka missbruksvården 

fortsätter. Under 2017 har det i första hand varit störst fokus på att få till en fungerande 

öppenvård mellan kommunerna och region Halland.  

 Under våren har ett konsultationsteam, som består av erfarna socialtjänsthandläggare från 

respektive kontor (förste socialsekreterare) samt kurator från elevhälsan träffats varannan 

månad. Handläggare samt rektorer och elevhälsa har anmält ärenden där det finns behov av 

insatser från fler än ett kontor.  

 Inom projektet Integration Halland är flera delaktiviteter igång, bland annat ”min väg till 

arbete”, kompetensmatchning och föreläsningar kring folkhälsa. 

 Broa Över är ett utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och 

framtidsanda i samhället genom att erbjuda exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap 

och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet. 

 Den ledarledda seniorträningen har framför allt lett till en stor tillströmning av äldre kunder. 

Den utvecklingen förväntas fortsätta i och med införandet av gratis träning för målgruppen 

70+. 

 Under våren 2017 lanserades tjänsten Ztory, som ger låntagarna möjlighet att låna 400 digitala 

tidskrifter genom nedladdning på biblioteket. Det innebär en mångdubbling av tidskrifts-

utbudet, där också många smalare intressen finns representerade. 

Resultat 2017 

Uppföljning av kvalitet 

För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäk-

tige antagit ett antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns under avsnittet God 

ekonomisk hushållning.  

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden fyra nyckeltal att följa upp. Tre av dem är ej 

uppmätta vid delårsbokslutet. Nyckeltalet Nöjdhet vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksam-

heten hamnar på godkänd nivå med resultatet 90 procent vilket är 2 procentenheter lägre än vid bok-

slut 2016. 

Åtgärdspaketet  

Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är 

per capita den kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med bland kommuner i 
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Sverige med högst mottagande. Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram med ett antal 

aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna upprätthålla en god service till kommunens 

medborgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Sats-

ningen innehåller också olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer som är 

utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle.  

Arbets- och näringslivsnämnden har ett antal aktiviteter i åtgärdsplanen och en budget för detta på 

4 050 tkr vilken man prognostiserar kommer att förbrukas under året. En av de större aktiviteterna är 

projektet Unga vuxna och det arbetet pågår på MP-huset.  

Ekonomisk analys  

Året i siffror, tkr 

Verksamhet 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvi-
kelse 

- pro-
cent 

Utfall 
delår 

Budget 
delår 

Avvikelse 
delår 

Delår 
2016 

Arbets- och 
näringslivsnämnden  480 480 0 0,0% 209 280 71 236 

Arbets- och 
näringslivskontoret 54 963 54 063 900 40,4% 29 200 32 024 2 823 34 146 

   varav               

   Ekonomiskt bistånd 10 545 9 745 800 7,6% 5 118 6 151 1 033 5 852 

   IFO Ärendehandl. vuxen 6 369 6 569 -200 -3,1% 3 832 3 716 -117 3 171 

   Idrotts- och fritidsanläggn. 
inkl Hälsocenter 12 449 12 549 -100 -0,8% 7 359 7 262 -97 7 356 

Total 55 443 54 543 900 1,6% 29 409 32 304 2 895 34 382 

* IFO, Individ och familjeomsorgen 

Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut 2017 visar på ett positivt ekonomiskt utfall om 3 010 

tkr och prognosen för hela året visar en positiv avvikelse mot budget på 900 tkr. Tilläggsanslag för 

lönekompensation är inte beslutat. För perioden april till och med juli rör det sig om 273 tkr för arbets- 

och näringslivskontoret. 

En förklaring till avvikelsen är att drygt 1 100 tkr är hittills outnyttjad budget för åtgärdspaketet. I 

prognosen beräknas budgeten vara i balans. Ytterligare en förklaring är att ekonomiskt bistånd upp-

visar en positiv avvikelse på ca 1 000 tkr. Arbetslösheten sjunker, det är fortsatt ett högt genomflöde 

inom enheten vilket innebär att få blir långtidsförsörjningstagare. Antalet flyktingar som kommer över 

till försörjningsstöd efter etableringsperioden har också varit färre än förväntat. Även verksamheten 

för institutionsvård uppvisar en positiv avvikelse, 652 tkr. Däremot överskrids budgeten för kostnader 

för personal inom IFO-vuxen då man anlitar en konsult för att minska arbetsbelastningen för persona-

len samt på grund av att det är så pass ny personal på enheten. Enheten har även på grund av rekryte-

ringar haft vissa perioder av dubbelbemanning. 

Den nystartade verksamheten för fritidsgård har kommit igång senare än planerat vilket bidrar med en 

positiv avvikelse mot budget med 728 tkr. 

Framtid 

Det blir allt vanligare att har svårt att få bostad på egen hand. Det innebär att socialtjänsten får gå in 

och teckna hyreskontrakt och det är inte ovanligt att hyresvärdar kräver flera månaders deposition för 

att man ska få ett kontrakt.  

En viktig och ständigt aktuell faktor inför framtiden är hur man ska behålla personal inom social-

tjänsten. Fokus ligger nu på att ge de nyanställda stöd och hjälp för att trivas och komma in i rollen 

som socialsekreterare. Detta behöver ske löpande och under lång tid för att få ihop en så gott som ny 
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personalgrupp till en trygg fungerande grupp, vilket är av största vikt i ett arbete som är så utsatt och 

svårt som det är. 

Under 2018 upphör Integration Halland och arbets- och näringslivskontoret kommer under hösten se 

över behovet av implementering av de olika aktiviteterna.  

Planering inför uppstarten av mobil fritidsgård kommer att ske under hösten 2017 och verksamheten 

kommer att starta från och med 2018. 

Inom fritidsområdet har Hylte kommun valt att gå med i ett nationellt upphandlingssamarbete där mer 

än hälften av Sveriges kommuner ingår, detta i syfte att med gemensamma krafter skapa ett så bra un-

derlag för framtida digitala bokningstjänster som möjligt. När detta kommer att genomföras är inte 

klart i nuläget men troligen med start 2019-2020. 

Projektet VÄXA Hylte kommer att påbörja utvärdering av de insatser som har genomförts hittills 

under hösten 2017. Projektet kommer att löpa fram till sommaren 2018 och i samband med det tas 

beslut om en eventuell fortsättning. 

Från och med 2018 har medel beviljats för deltagande i Språkstart Halland, vilket samfinansieras av 

Hylte kommun och Region Halland. Ytterligare en bibliotekarie kommer att anställas för att till-

sammans med befintlig personal göra hembesök hos nyblivna familjer. 

Hylte kommun vill ingå ett samverkansavtal från och med 2018 med Region Halland angående 

Unnaryds Bonadsmuseum. Genom detta går parterna in med bidrag för att verksamheten ska kunna 

utvecklas genom bland annat utökat öppethållande. 

Från och med 2018 kommer konstnärlig utsmyckning att ske i samband med ny- och ombyggnation 

och riktlinjer kommer att tas fram över hur det ska ske.  
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Barn och ungdomsnämnden 
Barn och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, skola, gymnasie- och vuxenutbildning med till-

hörande Svenska för invandrare (SFI). Barn och ungdomsnämnden ansvarar också för olika insatser 

för barn och ungdom upp till och med 20 år, familjerådgivning samt HVB-boenden (Hem för vård och 

omsorg) för ensamkommande flyktingbarn. 

Verksamhetsområden 

 Näringsliv 

 Barnomsorg 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Gymnasieskola 

 Vuxenutbildning 

 Svenska för invandrare (SFI) 

 Familjecentral 

 HVB Lotsen och Bryggan 

 Kulturskola 

Viktiga händelser under året 

 En tillfällig förskoleavdelning vid Örnvallen startades upp i skiftet mars/april på grund av ett 

stort tryck på barnomsorgsplatser i Hylte tätort. Till denna verksamhet anställdes två personer, 

varav en är förskollärare.  

 På Rödluvans förskola upptäcktes fukt i väggar och tak. Den fuktskadade fastighetsdelen 

kommer rivas och ersätts med en modul under tiden renoveringsarbetet av förskolan pågår.  

 Samtliga förskolor och grundskolor har arbetat intensivt med digitalisering under våren. Som 

stöttning för förskolan och grundskolan i arbetet med digitalisering har tre IT-pedagoger 

anställts under våren. 

 Inventering av giftfri förskola har genomförts på samtliga förskoleavdelningar under våren 

och en personal från varje avdelning har fått utbildning inom detta område. 

 Under våren lanserades den digitala lärplattform IST lärande som är ett webbaserat skolsystem 

som underlättar personalens kunskapsuppföljning av eleverna samt en möjlighet för föräldrar 

att ta del av sina barns kunskapsutveckling 

 Utifrån en extern genomlysning av Elevhälsan och skolinspektionens kritik planeras en större 

kompetenssatsning när det gäller att höja elevhälsokompetensen inom hela organisationen 

med fokus på rektorer och elevhälsoteam. Organisationen har setts över och organiserats på ett 

mer sammanhållen teamnivå så att kuratorer, skolsköterskor och specialpedagog i större 

utsträckning jobbar på färre skolor 

Resultat 2017 
Uppföljning av kvalitet 

För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäk-

tige antagit ett antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns under avsnittet God 

ekonomisk hushållning. Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden tolv nyckeltal att 

följa upp. Två av dem har följts upp i delårsbokslutet. Meritvärde för elever i årskurs nio i de kommu-

nala skolorna var i senaste mätningen 193,5 vilket är en marginell förbättring sedan årsskiftet med 0,1. 

Andel elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram var vid delårsbokslutet 69,3 procent 

vilket är 0,9 procentenheter lägre än föregående mätning. 
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Uppföljning av mål/uppdrag 

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit fram ett program för den politik och 

verksamhet som de avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/uppdragen i sin 

helhet finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. Fyra uppdrag har lagts på barn- och 

ungdomsnämnden. Två av dem är slutförda i och med att arbetet med att göra förskola giftfri har 

påbörjats och en utredning om barnomsorg på obekväm arbetstid har gjorts med hjälp av ett 

enkätutskick. Arbetet med att minska barngrupperna i förskolorna och att ge lärarna mer tid för 

pedagogik pågår.  

Åtgärdspaketet  

Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är 

per capita den kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med bland kommuner i 

Sverige med högst mottagande. Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram med ett antal 

aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna upprätthålla en god service till kommunens 

medborgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Sats-

ningen innehåller också olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer som är 

utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle. Barn- och ungdomsnämnden har tio 

aktiviteter inom åtgärdspaketet och två av dem är slutförda i och med att värdegrundspedagoger och 

integrationsvärdar har anställts. I resterande aktiviteter pågår arbete. 

Ekonomisk analys  

Året i siffror, tkr 

Verksamhet 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvi-
kelse 

- pro-
cent 

Utfall 
delår 

Budget 
delår 

Avvike
lse 

delår 
Delår 
2016 

Barn- och ungdomsnämnden 506 590 -84 -16,6% 379 295 -84 328 

Barn- och ungdomskontoret 293 351 305 401 -12 050 -4,1% 177 112 170 214 -6 899 167 984 

   varav               

   Förskola 57 648 59 898 -2 250 -3,9% 35 249 33 354 -1 896 28 992 

   Grundskola 137 098 142 598 -5 500 -4,0% 85 717 79 292 -6 425 82019 

   Gymnasieskola 48 352 49 352 -1 000 -2,1% 29 750 28 476 -1 274 30449 

   Familjecentralen 14 054 15 054 -1 000 -7,1% 8 490 8 016 -475 8 852 

   Grundläggande vuxenutb. 1 713 4 013 -2 300 -134,3% 1 670 979 -691 1 220 

   Flyktingmottagande 0 0 0 0,0% 1 022 -7 -1 029 -4 110 

Total 293 857 305 991 -12 134 -4,1% 177 491 170 509 -6 982 168 312 

Eventuella tillägg         

Löneavtal 2017      1594   

Minskade barngrupper 2 200     0,0%       

Ersättningslokal Kråkbergsskolan 1 000     0,0%       

Uppstart Grundvux 2.0 2 300     0,0%       

Avräkning elevantal grundskolan 2 000     0,0%       

Avräkn. elevantal gymnasieskolan 1 000     0,0% 0 0 0 0 

Vid ny budgettotal 302 357 305 991 -3 634 -1,2% 177 491 172 103 -5 388 168 312 

 

Barn- och ungdomsnämnden uppvisar efter sju månaders utfall en negativ avvikelse mot budget med 

6 982 tkr (efter beslut om lönekompensation – 5 388 tkr) Prognosen för helår visar på en negativ av-

vikelse med – 3 634 tkr (- 12 134 tkr om ej kompensation sker). I prognosen för helår ingår flera stora 

poster som dels kontoret föreslår att nämnden ska begära kompensation för av kommunfullmäktige 

och delar där kompensation ska komma med automatik enligt tidigare beslut. Posterna redovisas i 
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tabellen ovan och mer information om respektive post finns i Barn- och ungdomsnämndens delårs-

bokslut. 

Den främsta anledningen till negativa resultat beror på uppdraget att eliminera förskolekön, ökat barn-

antal samt elevantal som ännu ej kompenserats, ökade lokalkostnader för moduler som uppkommit, 

utökningen av vuxenutbildningen samt placeringar på särskolan och IFO som inte fanns vid budgettill-

fället och på IFO har man även behövt ta en in konsult. Övriga avvikelser kan förklaras genom att 

kommenen har haft ett särskolebarn som haft sin skolgång i annan kommun, detta har medfört ökade 

kostnader på 1 000 tkr. Samt placeringar och konsulter inom Individ och familjeomsorgen område. 

Upplysning om händelse av väsentlig betydelse: 

Efter sammanställning av delårsbokslutet har barn- och ungdomsnämnden haft sammanträde. I 

samband med det beslutades att nämnden inte skulle äska 5 500 tkr enligt kontorets förslag. Nämnden 

minskade äskande för grundläggande vuxenutbildning med 1100 tkr. Det innebär att barn och 

ungdomsnämndens negativa avvikelse mot budget skulle varit -4 734 tkr, -1,6 procent i prognosen för 

helår 2017.  

Framtid 

Nämnden har ökat antalet platser i förskolan med en inriktning att vårdnadshavare i all huvudsak skall 

kunna erbjudas plats i sitt närområde. En kortsiktig och en långsiktig lokalstrategi för förskolan har ta-

gits fram. För grundskolan görs översyn av kapacitet, ändamålsenlighet samt hur och på vilket vis 

verksamheten på bästa möjliga sätt kan använda skollokalerna. Arbetet med nya lokaler för Gymna-

sieskolan/vuxenutbildningen pågår för fullt. 

För att behålla personal och rekrytera nya medarbetare gör nämnden flera olika satsningar. Bland 

annat på fortbildning och kompetensutveckling på avancerad nivå genom bland annat satsning på 

forskningscirklar. Inte minst satsningen för att Digitalisera förskolan och skolan är en del i att skapa 

goda lärmiljöer för såväl barn/elever som medarbetare. Lokalerna förnyas och rustas upp och nämnden 

ser över hur en god och sund arbetsmiljö kan skapas på enheterna.  

Barn- och ungdomsnämnden har under våren tagit beslut om utveckling av vuxenutbildningen. Inom 

kontoret finns nu en funktion som mer kommer jobba med uppdragsutbildning och kompetensutveck-

ling inte minst mot näringslivet.  

Under hösten startar Toleransprojektet upp och det pågår också en stor satsning via Skolverkets Sam-

verkan för bästa skola och då med olika fortbildningsinsatser.  
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Omsorgsnämnden 

Verksamhetsområden  

 Äldreomsorg 

 Omsorg om funktionshindrade 

 Kommunal hälso- och sjukvård 

Viktiga händelser under året 

 Under första halvåret 2017 har en utvärdering av överenskommelsen om hemsjukvård som 

trädde i kraft 2015-04-07  påbörjats. Utvecklingen går mot att alltmer avancerad hemsjukvård 

kommer att bedrivas i hemmen för att undvika slutenvård  

 Omsorgsnämnden har tillsammans med Hyltebostäder påbörjat ett arbete kring nybyggnation 

av lokaler för LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) verksamhet 

korttidsvistelse/korttidstillsyn. 

 Anhörig och demensteamet har under första halvåret startat upp en samtalsgrupp för anhö-

riga/närstående till brukare med NPF diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).  

 Under 2017 har nämndens verksamheter sökt och erhållit ytterligare stimulansmedel (2 600 

tkr) för Ökad bemanning inom äldreomsorgen (65 år och äldre) från Socialstyrelsen. Syftet 

med medlen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den äldre.  

 Det har varit svårare att rekrytera medarbetare (alla yrkeskategorier) under året. Bland annat 

har bemanningen för sjukskötersketeamet varit lägre än tidigare. 

Resultat 2017 

Uppföljning av kvalitet 

För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäk-

tige antagit ett antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns under avsnittet God 

ekonomisk hushållning. Inga mätningar har gjorts inför delårsbokslutet av de nyckeltal omsorgsnämn-

den ansvarar för. 

Uppföljning av mål/uppdrag 

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit fram ett program för den politik och verk-

samhet som de avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/uppdragen i sin helhet 

finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. Omsorgsnämnden har tilldelats ett av uppdragen 

och det handlar om att se över hur de äldres situation kan förbättras. En arbetsgrupp är tillsatt och 

arbetar med frågan. 

Ekonomisk analys  

Året i siffror, tkr 

Verksamhet 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvi-
kelse 

- pro-
cent 

Utfall 
delår 

Budget 
delår 

Avvikelse 
delår 

Delår 
2016 

Omsorgsnämnden 512 512 0 0,0% 300 305 5 296 

Omsorgskontoret 173 867 175 011 -1 144 -0,7% 104 170 99 806 -4 364 98 737 

   varav                  

   Insatser enligt LSS* och SFB** 34 222 35 110 -888 -2,6% 22 311 19 695 -2 616 20 799 

   Vård och omsorg 121 994 122 338 -344 0,0% 71 775 69 815 -1 960 69 236 

Total 174 379 175 523 -1 144 -0,7% 104 470 100 111 -4 359 99 033 

* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

** SFB, Socialförsäkringsbalken 
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Omsorgsnämnden uppvisar vid delårsbokslutet en negativ avvikelse om 4 359 tkr. Vid årets slut 

prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget om ca 1 144 tkr, prognosen inkluderar en 

kompensation för löneökning om 2 500 tkr. 

Den största avvikelsen finns inom verksamheten för funktionshindrade och beror till stor del på att 

Försäkringskassan på grund av prejudicerande domslut, avslår ansökningar om personlig assistans 

vilket leder till ökade kommunala kostnader. Prognosen balanseras upp genom positiv avvikelse inom 

daglig verksamhet, bostad med särskild service och serviceboende LSS. 

Inom verksamheten för Vård och omsorg finns också en större negativ avvikelse mot budget. Den 

orsakas bland annat av att särskilt boende haft extraförstärkning vid palliativ vård och utåtage-

rande/oroliga boende. Möjligheter till samordning inom verksamheterna boendestöd och service-

boende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas nere, intäkter har varit högre och kostnader för 

leasingbilar lägre än budgeterat. 

Framtiden 

Fokus bör även fortsättningsvis läggas på kompetensutveckling och en god arbetsmiljö för medarbe-

tare i kommunen. Att bli en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra är ett viktigt mål att uppnå 

för att tillgodose personalförsörjning ur ett längre perspektiv. Det har varit svårt att rekrytera sommar-

vikarier och den trenden kommer troligtvis att fortsätta.  

Det är hemmet som är platsen i framtidens hälso- och sjukvård. Det kommer att bedrivas alltmer 

avancerad hemsjukvård för att undvika slutenvård vilket ställer höga krav på kompetenta och välutbil-

dade medarbetare. För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och motverka mer kostnads-

intensiva framtida insatser bör nämnden fortsätta att arbeta med förebyggande insatser ur ett rehabili-

terande och habiliterande perspektiv. 

Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven av dagverksamhet och boendestöd med all 

sannolikhet att fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta att utveckla boendestöd för att kunna arbeta 

med målgruppen på hemmaplan och därmed undvika mer kostnadsintensiva insatser.  

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen pekar mot ett perspektivskifte i synen på äldre per-

soner och deras åldrande. Åldrandet är ett naturligt skede i livet och en viktig uppgift för äldreom-

sorgen är att stödja äldre till att kunna leva sitt liv utifrån den person hon eller han är, också när vård 

och omsorg behövs.  

Betalningsansvarslagen upphör och ersätts med en ny lag. Lagen om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård från och med 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att patienter som 

inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvår-

den på ett tryggt sätt. En regional arbetsgrupp bestående av representanter från kommunerna och 

regionen påbörjade under 2016 arbete med att ta fram förslag till en regional överenskommelse och 

gemensamma riktlinjer för vårdprocessen. Arbetsgruppens förslag är klart och den strategiska gruppen 

är överens om arbetssätt i enlighet med Trygg och effektiv utskrivning. Strategisk grupps förslag är att 

en politisk styrgrupp med tjänstemannarepresentation tillsätts för att hantera betalningsansvaret inom 

Trygg och effektiv utskrivning på samma sätt som gjordes då överenskommelsen om hemsjukvård i 

Halland blev klar. Målsättningen är att regionen och kommunerna ska fatta beslut om 

överenskommelsen inklusive betalningsansvaret under hösten 2017. 
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Driftsredovisning, tkr 
      

Nämnd 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 Avvikelse - procent 
Utfall 
delår 

Budget 
delår 

Avvikelse 
delår 

Kommunfullmäktige 601 601 0 0,0% 450 351 -99 

        
Valnämnd 0 50 -50 0,0% 0 0 0 

        
Kommunstyrelse inkl förvaltningar 46 782 45 298 1 484 3,2% 23 547 27 304 3 757 

   varav styrelse 2 569 2 569 0 
 

1 767 1 499 -268 

   varav kommunledningskontor 44 213 42 729 1 484 
 

22 892 25 806 2 913 

   varav kommunfastigheter 0 0 0 
 

-1 112 0 1 112 

        
Räddningsnämnd 11 271 11 871 -600 -5,3% 6 736 6 575 -161 

        
Samhällsbyggnadsnämnd 21 654 20 885 770 3,6% 12 015 14 822 2 807 

   varav bostadsanpassning 2 011 1 311 700 
 

705 1 173 469 

   varav färdtjänst 1 723 1 873 -150 
 

1 140 1 005 -135 

   varav Plan- och byggverksamheten 4 520 3 805 716 
 

1 579 2 524 945 

        
Tillsynsnämnd 133 101 32 24,1% 44 78 33 

        
Arbets- och näringslivsnämnd 55 443 54 543 900 1,6% 29 409 32 304 2 895 

   varav ekonomiskt bistånd 10 545 9 745 800 
 

5 118 6 151 1 033 

   varav IFO ärendehandläggning vuxen 6 369 6 569 -200 
 

3 832 3 716 -117 

   varav fritidsgårdar 1 980 1 780 200 
 

542 1 155 613 

        Revision 882 882 0 0,0% 406 515 108 

        Överförmyndare 841 841 0 0,0% -112 491 603 

        
Barn- och ungdomsnämnd 293 857 305 991 -12 134 -4,1% 177 491 170 509 -6 982 

   varav förskola 57 648 61 688 -4 040 
 

35 249 33 354 -1 896 

   varav familjecentralen 14 054 16 608 -2 554 
 

8 490 8 016 -475 

   varav flyktingmottagande 0 0 0 
 

1 022 -7 -1 029 

Barn- och ungdomsnämnd efter tillägg 302 357 305 991 -3 634 -1,2% 177 491 172 103 -5 388 

        
Omsorgsnämnd 174 379 175 523 -1 144 -0,7% 104 470 100 111 -4 359 

   varav vård och omsorg 121 994 122 338 -344 
 

71 775 69 815 -1 960 

   varav insatser enligt LSS och LASS 34 222 35 110 -888 
 

22 311 19 695 -2 616 

Summa nämnder 605 844 616 536 -10 692 -1,8% 354 457 353 058 -1 398 

Summa nämnder efter tillägg BUN 614 344 616 536 -2 192 -0,4% 354 457 354 652 196 

 

Upplysning om händelse av väsentlig betydelse 

Efter sammanställning av delårsbokslutet har barn- och ungdomsnämnden haft sammanträde. I samband med det 

beslutades att nämnden inte skulle äska 5,5 mkr enligt kontorets förslag. Nämnden minskade äskande för grund-

läggande vuxenutbildning med 1,1 mkr. Det innebär att barn och ungdomsnämndens negativa avvikelse mot 

budget skulle varit -4,7 mkr, -1,6 procent i prognosen för helår 2017. Det betyder att även nämndernas samlade 

avvikelse i prognosen vid årets slut skulle varit 1,1 mkr sämre, det vill säga – 3,3 mkr vilket motsvarar -0,5 

procent. 

Efter sammanställningen har Samhällsbyggnadsnämndens budget utökats med 0,4 mkr. Inget utfall har 

bokförts mot tilläggsanslaget vid delårsbokslutet. Nämndens avvikelse skulle vid delåret varit 3,2 mkr, 

21,3 procent. Nämndernas samlade avvikelse vid delårsbokslutet skulle därmed varit 0,4 mkr bättre 

vid delårsbokslutet.  
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Prognos Åtgärdspaket 

 projekt åtgärdspaket 
Budget 
period 

Utfall 
period Avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos 
2017 

651 ÅP Förutsättningar handledning 175 0 175 300 300 

652 ÅP Rekrytering 3 tjänster 467 467 0 800 800 

653 ÅP Koordinators uppdrag 233 295 -61 400 400 

654 ÅP Kommunikationsinsatser 117 82 35 200 200 

655 ÅP Rekryteringsåtgärder 117 117 0 200 200 

709 ÅP Sysselsättningsprojekt 548 414 135 940 940 

851 ÅP Förstärkning Ung i Hylte 583 583 0 1 000 1 000 

852 ÅP P. Unga Vuxna 18-29 år 1 458 1 458 0 2 500 2 500 

853 ÅP Utökat bidrag föreningar 0 -118 118 0 0 

854 ÅP Utökat kom. sommarjobb 175 175 0 300 300 

855 ÅP Extra lokstöd föreningar 146 124 21 250 250 

910 ÅP Studentmedarbetare 700 0 700 1 200 0 

911 ÅP Värdegrundspedagoger 875 875 0 1 500 1 500 

912 ÅP Integrationsvärdar 875 875 0 1 500 1 500 

914 ÅP Mobilt team 583 128 455 1 000 1 000 

915 ÅP Språkutvecklande arbetsätt 131 134 -3 225 225 

963 ÅP Svenska som andra språk 58 0 58 100 100 

967 ÅP Utveckla formerna SFI 58 0 58 100 100 

968 ÅP Utvecklande lärcentrum 117 0 117 200 200 

Summa projekt åtgärdspaket 7 417 5 609 1 808 12 715 11 515 

 

Kommunfullmäktige tog i december 2015 beslut om att starta upp ett åtgärdspaket för att möta de 

stora utmaningar kommunens verksamheter har i och med det stora mottagnade kommunen har när det 

gäller flyktingar. Totalt är 32 700 tkr avsatta för åtgärdspaketet (vilket finansieras via de 43 200 tkr 

som tilldelades i ändringsbudgeten 2016 med anledning av flyktingsituationen och 4 700 tkr för extra 

stöd till kommuner som tagit emot många nyanlända elever från Skolverket) under 2016 och 3 år 

framåt.  

För 2017 års aktiviteter har nämnderna tilldelats 12 715 tkr och i vid årets slut väntas endast en aktivi-

tet ha återstående budget. Det är aktiviteten Studentmedarbetare där det har visat sig vara svårt att hitta 

studentmedarbetare för anställning. 
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Investeringsredovisning 

 

Investeringsprojekt 
Summa 
Budget 

Utfall          
7mån 

Prognos   
2017 

Avvikelse 
mot 

budget 
2017 

Total 
projektb

udget Färdigställande datum 

Lokalförsörjning           
 

Kinnareds skola/förskola 4 000 0 500 3 500 18 000 Sommaren 2018 

Rydö skola Ny panncentral 2 500 6 2 500 0 2 500 September 2017 

Upprustning idrottsplatser 500 100 500 0 Löpande Delakt 

Kommunhus tillgänglighetsanpassning 1 446 2 224 1 446 0 Löpande April 2017 

Renovering Unnaryds skola 12 340 308 6 170 6 170 12 500 Sommaren 2018 

Höstro - jordvärme 1 937 1 078 1 937 0 2 000 Oktober 2017 

Anpassning o anläggningskost BUN 1 631 0 1 631 0 3 000 Delakt 

Örnvallen konstgräsplan och löparbana 5 841 27 500 5 341 5 982 Vår 2018 

Energieffekt. inklusive system 847 6 847 0 Löpande Delakt 

Tillgänglighetsanpassning 989 59 989 0 Löpande Delakt 

Hiss Torups skola 2 659 2 314 2 659 0 3 200 Augusti 2017 

Låg/mellanstadium Örnaskolan 30 147 25 719 30 147 0 43 800 Oktober 2018 

Lag om skydd mot olyckor 500 0 0 500 Löpande Inga planerade åtgärder 

Ram ombyggnad fastigheter 4 194 733 4 194 0 Lpande Delakt 

       
IT investeringar 

      
Digital kompetens 3 077 319 3 077 0 7 500 December 2017 

IT BUN 1 000 234 1 000 0 Löpande December 2017 

Raminvesteringar IT 2 638 25 2 638 0 Löpande December 2017 

Ecos 450 0 0 450 450 Projekt uppskjutet 

E-förvaltningsprojketet-genomförande 3 780 703 2 000 1 780 7 373 Delakt 

       
Övriga investeringar 

      
Raminvestering Ekonomi 140 0 70 70 Löpande Delakt 

Raminvesteringar Personal 80 0 80 0 Löpande Delakt 

Raminvesteringar Info/Kansli 25 0 25 0 Löpande Delakt 

Raminvestering, BUF 737 136 737 0 Löpande Delakt 

Raminvestering, ON 563 321 563 0 Löpande Delakt 

Raminvestering, ANN 281 31 281 0 Löpande Delakt 

Raminvestering, RN 38 25 25 13 Löpande Delakt 

Raminvestering SBN 680 0 100 580 Löpande Delakt 

Markinköp/försäljning 0 -174 -174 174 Löpande Delakt 

Reinvestering lokalvård 100 0 100 0 Löpande Delakt 

Reinvestering kost 100 50 100 0 Löpande Delakt 

Insatsledarbil 800 758 758 42   
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Gata, park, skog och exploatering 0 
     

Sanering trafikmiljö 144 69 144 0 250 20171231 

Gång- och cykelväg enl. plan 500 0 500 0 Löpande Delakt 

Reinvestering asfaltsbeläggning 2 000 0 2 000 0 Löpande Delakt 

Upprustning lekplatser 450 47 450 0 Löpande Delakt 

Upprustning badplatser 250 217 217 33 Löpande Delakt 

Effektivisering gatubelysning 100 0 100 0 Löpande Delakt 

Reinvesteringar gata park 250 11 100 150 Löpande Delakt 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 250 0 250 0 Löpande Delakt 

Torups centrum etapp 2 4 626 0 2 300 2 326 6 704 20181231 

Belysning gång och cykelvägar 250 0 250 0 Löpande Delakt 

Asfaltering Storgatan Hyltebruk 1 610 0 1 610 0 1 610 20171231 

Bro över Västerån Kinnared 1 800 0 1 800 0 1 800 20180331 

Reinvesteringar mask./utrustn. 100 37 80 20 Löpande Delakt 

Detaljplan marknadsplats Torup 263 22 113 150 450 20171231 

Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk 347 18 175 172 450 20171231 

Exploatering Nyebro etapp 1 4 600 1 651 4 600 0 4 600 20170930 

Utköp bil plan- och bygg 64 0 64 0   20171031 

 
          

 
Renhållning och avfallshantering 

      
Insamlingskärl 50 0 50 0 Löpande Delakt 

              

Vatten och avlopp 0           

VA enligt SBN:s prio.* 6 350 44 6 184 166 Löpande Delakt 

Infiltrationsbädd 84 237 237 -153 700 20170531 

  0           

Totalt 108 107 37 355 86 623 21 484 122 869 
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Resultaträkning 

         
Kommunen 

 
Koncernen 

Mkr Not 
Delår 
2017 

Delår 
2016 

Prognos 
2017 

Budget 
2017 

Bokslut 
2016 

Delår 
2017 

Delår 
2016 

Verksamhetens intäkter 1 155,0 128,6 205,6 205,2 272,5 159,4 132,2 

Verksamhetens kostnader 2 -498,0 -453,5 -784,7 -778,3 -788,8 -489,2 -444,3 

Avskrivningar 3 -19,7 -19,4 -35,6 -36,6 -33,6 -25,5 -24,9 

Verksamhetens nettokostnad   -362,6 -344,3 -614,7 -609,7 -549,9 -355,3 -337,0 

Skatteintäkter 4 241,6 232,3 413,5 412,8 400,2 241,6 232,3 

Generella statsbidrag och utjämning 5 130,6 119,8 223,8 218,5 205,3 130,6 119,8 

Finansiella intäkter 6 1,1 1,3 2,0 2,0 1,8 0,6 0,8 

Finansiella kostnader 7 -1,7 -1,6 -3,8 -4,3 -3,0 -2,1 -2,2 

Resultat efter finansiella poster 8,9 7,5 20,9 19,3 54,4 15,4 13,6 

Extraordinära poster 
 

  -   
  

0,0 - 

Skatt 
   

-   
  

-1,4 -1,3 

Årets resultat   8,9 7,5 20,9 19,3 54,4 13,9 12,2 
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Balansräkning 
      

  
Kommunen Koncernen 

Mkr Not 
Delår 
2017 

Bokslut 
2016 

Prognos 
2017 

Delår 
2017 

Bokslut 
2016 

Tillgångar   
 

  
 

  
 

Immateriella anläggningstillgångar 8 4,5 5,7 5,7 4,5 5,7 

Materiella anläggningstillgångar 9 488,7 473,0 524,0 690,4 675,1 

Finansiella anläggningstillgångar 10 9,6 9,6 9,6 8,0 9,0 

Summa anläggningstillgångar   502,8 488,3 539,3 702,9 689,8 

Förråd m.m. 11 3,9 2,1 3,9 3,9 2,1 

Kortfristiga fordringar 12 101,2 117,5 101,2 84,4 109,4 

Kassa och bank 13 64,1 78,9 64,1 77,9 89,5 

Summa omsättningstillgångar   169,2 198,6 169,2 166,2 201,1 

Summa tillgångar   672,0 686,9 708,5 869,1 890,9 

Eget kapital 14 
   

  

Årets resultat 
 

8,9 54,4 20,9 13,9 74,4 

Resultatutjämningsreserv 
 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Övrigt eget kapital 
 

221,7 167,2 221,7 300,7 226,3 

Summa eget kapital   242,6 233,7 254,6 326,7 312,7 

Avsättningar 
    

  

Obeskattad reserv 
  

  
 

0,0 0,0 

Pensioner och liknande förpliktelser 15 10,4 9,7 10,4 10,4 9,7 

Övriga avsättningar 16 5,9 5,3 5,9 10,4 9,7 

Summa avsättningar   16,3 15,0 16,3 20,8 19,4 

Skulder 
  

  
 

  

Långfristiga skulder 17 264,6 291,0 264,5 363,6 392,2 

Kortfristiga skulder 18 148,6 147,2 173,1 158,1 166,5 

Summa skulder   413,1 438,2 437,6 521,7 558,7 

Summa skulder och eget kapital   672,1 686,9 708,5 869,1 890,9 

       

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 19 222,3 222,7 218,7 222,3 222,7 

Borgensåtaganden 20 96,0 96,3 96,0 0,3 0,4 
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Kassaflödesanalys 

     
  

Kommunen Koncernen 

Mkr Not 
Delår 
2017 

Bokslut 
2016 

 delår 2017 
Bokslut 

2016 

Den löpande verksamheten 
  

    

 Årets resultat  
 

8,9 54,4 13,9 74,4 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 22,4 36,3 28,2 36,5 

Minskning av avsättning pga utbetalningar 
 

- - 
  

Medel från den löpande verksamheten   31,3 90,8 42,1 111,0 

   
  

  

Ökning (-) minskning (+) förråd m.m. 
 

-1,8 -0,1 -1,8 -0,1 

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 
 

16,4 -49,5 15,9 -63,3 

Ökning (+) minskning (-) verksamhetsskulder 
 

1,4 -21,4 0,9 9,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   15,9 19,7 15,0 56,7 

   

  
 

0,0 

Investeringsverksamheten  
 

 

 
 

0,0 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 
 

-0,2 -1,5 -0,2 -1,5 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
 

-35,5 -41,7 -40,8 -41,7 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
 

0,2   0,2 -12,0 

Övrig förändring materiella anläggningstillgångar 
 

- 0,0   

Investering i finansiella anläggningstillgångar 
 

0,0 0,0 1,1 
 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -35,6 -43,1 -39,8 -55,1 

   
    

Finansieringsverksamheten 
  

    

Nyupptagna lån (+) 
  

-   

Amortering av lån (-) 
 

-26,5 - -29,3 
 

Ökning/minskning långfristiga fordringar 
 

0,1 - 0,4 
 

Förändring av checkräkningskredit 
 

- -   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -26,4 0,0 -28,9 -19,4 

    
 

0,0 

Årets kassaflöde 
 

-14,9 -23,4 -11,7 -17,8 

    
 

0,0 

Likvida medel vid årets början 
 

78,9 102,3 89,5 107,3 

Likvida medel vid årets slut 
 

64,1 78,9 77,8 89,5 

Förändring likvida medel   -14,9 -23,4 -11,7 -17,8 
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Noter 
 

  
  

 

Not 1 Verksamhetens intäkter (Mkr) Delår 2017 Delår 2016 Koncern delår 2017 

 

 

Försäljningsintäkter  4,5 4,3 4,5 

 

 

Taxor och avgifter 37,0 30,2 41,5 

 

 

Hyror och arrenden 27,1 25,7 25,2 

 

 

Bidrag 77,5 58,6 77,7 

 

 

Försäljning av verksamhet och tjänster 8,8 9,3 10,4 

 

 

Realisationsvinster 0,0 0,3 0,0 

 

 

Övriga intäkter 0,2 0,2 0,2 

 

 

Summa verksamhetens intäkter 155,0 128,6 159,4 

 

 
    

 

Not 2 Verksamhetens kostnader (Mkr) Delår 2017 Delår 2016 Koncern delår 2017 

 

 

Löner och sociala avgifter -296,6 -262,6 -304,3 

 

 

Pensionskostnader -23,0 -19,1 -23,5 

 

 

Material -18,2 -19,0 -20,0 

 

 

Köp av huvudverksamhet -43,7 -47,7 -66,1 

 

 

Övriga tjänster -53,9 -45,4 -56,6 

 

 

Lokal- och markhyror 
1

 -45,5 -44,4 -1,6 

 

 

Lämnade bidrag -15,5 -15,1 -15,5 

 

 

Realisationsförluster och utrangeringar -1,6 -0,1 -1,6 

 

 

Övriga kostnader 0,0 -0,1 0,0 

 

 

Summa verksamhetens kostnader -498,0 -453,5 -489,2 

 

 

1

Upplysning om leasing lämnas i not 23. 
    

      

Not 3 Avskrivningar (Mkr) Delår 2017 Delår 2016 Koncern delår 2017 

 

 

Avskrivningar 19,7 19,4 25,5 

 

 

Summa avskrivningar 19,7 19,4 25,5 

 

      

Not 4 Skatteintäkter (Mkr) Delår 2017 Delår 2016 Koncern delår 2017 

 

 

Preliminär kommunalskatt 243,2 234,5 243,2 

 

 

Preliminär slutavräkning innevarande år -1,6 -1,8 -1,6 

 

 

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,0 -0,4 0,0 

 

 

Avfallsskatt 0,0 
   

 

Summa skatteintäkter 241,6 232,3 241,6 

 

 

Preliminär slutavräkning 2017, kronor per invånare -390 -292 
  

 

Preliminär slutavräkning 2016, kronor per invånare -123 -39 
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Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (Mkr) Delår 2017 Delår 2016 Koncern delår 2017 

 

 

Inkomstutjämning 91,2 66,1 91,2 

 

 

Kostnadsutjämning 20,8 17,7 20,8 

 

 

Regleringspost -0,1 -0,2 -0,1 

 

 

Strukturbidrag 
 

0,6 0,0 

 

 

LSS utjämning -7,6 -9,8 -7,6 

 

 

Fastighetsavgift 10,6 10,4 10,6 

 

 

Tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 15,6 
 

15,6 

 

 

Kompensation för höjda sociala avgifter - 0,2 - 

 

 

Summa generella statsbidrag och utjämning 130,6 85,0 130,6 

 

 
    

 

Not 6 Finansiella intäkter (Mkr) Delår 2017 Delår 2016 Koncern delår 2017 

 

 

Utdelningar på aktier och andelar 0,5 0,7 0,5 

 

 

Borgensavgift 0,6 0,6 0,0 

 

 

Ränteintäkter 0,0 0,0 0,0 

 

 

Summa finansiella intäkter 1,1 1,3 0,6 

 

      

Not 7 Finansiella kostnader (Mkr) Delår 2017 Delår 2016 Koncern delår 2017 

 

 

Räntekostnader -1,3 -1,4 -1,6 

 

 

Ränta på pensionsavsättningar -0,1 0,0 -0,1 

 

 

Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,2 -0,3 

 

 

Summa finansiella kostnader -1,7 -1,6 -2,1 

 

 

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016 

 

Anskaffningsvärde 15,4 15,1 15,4 15,1 

 

Ackumulerade avskrivningar -10,8 -9,4 -10,8 -9,4 

 

Ackumulerade nedskrivningar 
 

0,0 - 0,0 

 

Bokfört värde 4,5 5,7 4,5 5,7 

      

 

Redovisat värde vid årets början 5,7 5,5 5,7 5,5 

 

Årets investeringar 0,2 1,5 0,2 1,5 

 

Avyttring och utrangering 
 

0 - 0 

 

Nedskrivningar 
 

- - - 

 

Återförda nedskrivningar 
 

- - - 

 

Årets avskrivningar -1,4 -2,2 -1,4 -2,2 

 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 
 

1,0 0,0 1,0 

 

Övriga förändringar 
 

- - - 

 

Redovisat värde vid årets slut 4,5 5,7 4,5 5,7 

 

Avskrivningstider: 5 år 5 år 
  

 

Linjär avskrivning tillämpas. Se avsnittet om redovisningsprinciper. 
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Not 9a Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016 

 

Anskaffningsvärde 787,2 786,0 1 020,2 1 017,9 

 

Ackumulerade avskrivningar -372,5 -357,8 -434,8 -417,1 

 

Ackumulerade nedskrivningar -6,9 -5,4 -18,9 -17,4 

 

Bokfört värde 407,8 422,8 566,5 583,4 

 
     

 

Redovisat värde vid årets början 422,8 423,6 584,5 569,8 

 

Årets investeringar 0,6 18,5 0,6 24,9 

 

Avyttring och utrangering -1,0 0,2 -1,0 0,2 

 

Nedskrivningar -0,5 0,0 -0,5 -2,6 

 

Återförda nedskrivningar 
 

0 - 15,6 

 

Avskrivningar -14,7 -25,4 -17,7 -30,4 

 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,7 5,9 0,7 5,9 

 

Övriga förändringar 
 

0 - 0 

 

Redovisat värde vid årets slut 407,8 422,8 566,5 583,4 

 

Avskrivningstider: 10-50 år 10-50 år 
  

 

Linjär avskrivning tillämpas. Se avsnittet om redovisningsprinciper. 
   

      

Not 9b Maskiner och inventarier  (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016 

 

Anskaffningsvärde 64,9 63,1 146,4 145,4 

 

Ackumulerade avskrivningar -35,5 -31,9 -82,0 -76,5 

 

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Bokfört värde 29,4 31,1 64,4 68,9 

      

 

Redovisat värde vid årets början 31,1 31,9 68,9 71,9 

 

Årets investeringar 1,9 6,7 1,9 9,3 

 

Avyttring och utrangering 
 

0,0 0,0 0,0 

 

Nedskrivningar 
 

0 
 

0 

 

Återförda nedskrivningar 
 

0 
 

0 

 

Avskrivningar -3,6 -6,0 -6,4 -10,8 

 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 
 

-1,5 0,0 -1,5 

 

Övriga förändringar 
 

0 
 

0 

 

Redovisat värde vid årets slut 29,4 31,1 64,4 68,9 

 

Avskrivningstider:  3-20 år 3-20 år 
  

 

Linjär avskrivning tillämpas. Se avsnittet om redovisningsprinciper. 
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Not 9c Pågående ny-, till- och ombyggnader (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016 

 

Anskaffningsvärde 51,5 19,5 59,5 23,2 

 

Ackumulerade avskrivningar - - - - 

 

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

 

Bokfört värde 51,5 19,1 59,5 23,2 

      

 

Redovisat värde vid årets början 19,1 8,3 22,8 9,1 

 

Årets investeringar 33,0 16,5 37,3 20,0 

 

Överföring till annat slag av tillgång -0,7 -5,3 
 

-6,0 

 

Avyttring och utrangering 
 

-0,3 -0,7 -0,3 

 

Redovisat värde vid årets slut 51,5 19,1 59,5 23,2 

 

Ingen avskrivning görs på pågående investeringar. 
    

      

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016 

 

Andelar i Kommuninvest Ekonomisk förening
1

 6,6 6,6 6,6 6,6 

 

Övriga aktier och andelar  0,3 0,3 0,4 0,4 

 

Grundfondskapital Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 1,7 1,7 0,0 - 

 

Långfristiga fordringar 0,9 0,9 0,9 2,0 

 

Summa finansiella anläggningstillgångar 9,6 9,6 8,0 9,0 

 

1

Kommunens insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2016-06-30 till 9 250 200 kr. 
 

         
Not 11 Förråd m.m. Delår 2017 Bokslut 2016 

Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Exploateringsfastigheter 3,8 2,1 3,8 2,1 

   

 

Övrigt 0,2 0,1 0,2 0,1 

   

 

Redovisat värde vid årets slut 3,9 2,1 3,9 2,1 

   

         
Not 12 Kortfristiga fordringar (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 

Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Kundfordringar 13,8 11,7 8,4 12,6 

   

 

Statsbidragsfordringar 48,7 57,4 48,7 57,4 

   

 

Mervärdeskattsfordringar 8,2 13,4 8,2 13,4 

   

 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 19,3 34,9 17,9 25,8 

   

 

Övriga kortfristiga fodringar 11,2 0,2 1,2 0,2 

   

 

Summa kortfristiga fordringar 101,2 117,6 84,4 109,4 

   

         
Not 13 Likvida medel Delår 2017 Bokslut 2016 

Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Beviljad checkräkningskredit 50,0 50,0 60,0 50,0 

   

 

Utnyttjad checkräkningskredit - - - - 

   

 

Outnyttjad checkräkningskredit 50,0 50,0 60,0 50,0 

   

 

Kassa och bank 64,1 78,9 77,9 89,5 

   

 

Summa disponibla likvida medel 114,1 128,9 137,9 139,5 

   

 

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 checkkredit på 50 mkr.    
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Not 14 Eget kapital (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 233,7 179,2 309,0 238,3 

   

 

Årets resultat 8,9 54,4 13,9 72,4 

   

 

Utgående balans 242,6 233,7 322,9 312,7 

   

         

 

Uppdelning av eget kapital Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 12,0 12,0 12,0 12,0 

   

 

Övrigt eget kapital 230,6 221,7 312,6 298,7 

   

 

Summa eget kapital 242,6 233,7 324,6 312,7 

   

         
Not 15 Avsättningar pensioner (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 

Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Pensioner och liknande 2,3 5,6 2,3 5,6 

   

 

Övriga pensioner och liknande 5,9 2,0 5,9 2,0 

   

 

Särskild avtalspension, visstidspension mm 0,2 0,3 0,2 0,3 

   

 

Summa pensioner 8,4 7,8 8,4 7,8 

   

 

Löneskatt 2,0 1,9 2,0 1,9 

   

 

Summa avsatt till pensioner 10,4 9,7 10,4 9,7 

   

         

 

Ingående avsättningar pensioner 9,7 9,2 9,7 9,2 

   

 

Pensionsutbetalningar -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 

   

 

Nyintjänand pension 0,7 0,2 0,7 0,2 

   

 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,0 0,1 0,0 

   

 

Förändring av löneskatt 0,1 0,1 0,1 0,1 

   

 

Ändring av försäkringstekniska grunder 
 

- 0,0 - 

   

 

Övrigt 0,0 0,6 0,0 0,6 

   

 

Summa avsatt till pensioner 10,4 9,7 10,4 9,7 

   

 

Utredningsgrad för underlaget 99 99 
     

         

 

Överskottsmedel i försäkringen (kr) per 161231 - 1 641 965 
     

 

Besked om överskottsmedel i försäkringen har inte kunnat lämnas per 2017-07-31 
     

 

Förplitelsen minskad genom försäkring (kr) 4 973 000 4 200 000 
     

 

Försäkringen avser anställda med en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp. 
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Not 16 Övriga avsättningar (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Ingående avsättning återställande av deponi
 1

 4,0 2,2 4,0 2,2 

   

 

Avsättningar under året 0,6 1,8 0,6 1,8 

   

 

Ianspråktaget belopp under året 
 

0,0 - 0,0 

   

 

Outnyttjat belopp som återförts 
 

- - - 

   

 

Summa avsättning återställande av deponi 4,6 4,0 4,6 4,0 

   

 
        

 

Ingående avsättning omstrukturering
2

 1,3 1,3 1,3 1,3 

   

 

Avsättningar under året - - - - 

   

 

Ianspråktaget belopp under året - 0,0 - 0,0 

   

 

Outnyttjat belopp som återförts - - - - 

   

 

Summa avsättning omstrukturering 1,3 1,3 1,3 1,3 

   

         

 

Ingående avsättning uppskjuten skatteskuld - - 3,4 1,2 

   

 

Avsättningar under året - - 1,1 3,2 

   

 

Summa avsättning uppskjuten skatteskuld - - 4,5 4,4 

   

         

 

Summa övriga avsättningar 5,9 5,3 10,4 9,7 

   

     

 

2

 I budget 2005 och 2006 avsattes totalt 9,0 mkr som kopplandes mot den nya organisationen som började genomföras 

2007. Pengarna är öronmärkta till olika projekt med inriktning mot utvecklingsfrågor.    

         
Not 17a Långfristiga skulder till kreditinstitut (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 

Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Långfristiga skulder vid årets början 290,5 290,5 390,5 409,8 

   

 

   varav kortfristig del av långfristig skuld 
 

- 0,4 0 

   

 

Nyupplåning under året 
 

- - 0 

   

 

Amortering  -26,5 - -29,5 -19,5 

   

 

Summa skulder till kreditinsititut vid årets slut 264,0 290,5 361,0 390,3 

   

         

 

Lån fördelade på räntebindningstid: 
       

 

1-3 månader: 69,5 139,0 
     

 

1-3 år 134,5 65,0 
     

 

3-5 år 60,0 86,5 
     

         

 

Lån som förfaller inom: 
       

 

Löpande tills vidare: - - 
     

 

1 år 129,5 136,0 
     

 

1-3 år 134,5 154,5 
     

 

3-5 år 
 

- 
     

         

 

Genomsnittlig räntesats på långfristiga lån: 0,66% 0,82% 
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Not 17b Förutbetalda intäkter reglerade över flera år (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Anslutningsavgifter  0,5 0,2 2,5 1,8 

   

 

Gatukostnadsersättningar 0,1 0,1 0,1 0,1 

   

 

Summa förutbetalda intäkter 0,6 0,3 2,6 1,9 

   

 

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång 

har.    

 
    

 
        

Not 18 Kortfristiga skulder (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 
Skulder kreditinstitut 

 
- 0,1 0,4 

   

 
   varav utnyttjad checkräkningskredit 

 
- 0,0 - 

   

 
   varav kortfristig del av långfristig skuld 

 
- 0,1 0,4 

   

 
Leverantörsskulder 13,1 31,0 14,7 34,8 

   

 
Preliminärskatt och övriga löneavdrag 8,7 7,6 9,5 8,8 

   

 
Moms och punktskatter 3,9 4,1 5,2 6,1 

   

 
Övriga kortfristiga skulder 1,5 0,5 1,5 3,6 

   

 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 121,3 104,0 127,0 112,5 

   

 
Summa kortfristiga skulder 148,6 147,2 158,1 166,0 

   

         
Not 19 Pensionsförpliktelser (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 

Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 
Ingående ansvarsförbindelse 179,2 183,9 179,2 183,9 

   

 
Pensionsutbetalningar -3,9 -7,9 -3,9 -7,9 

   

 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,9 -89,2 0,9 -89,2 

   

 
Nyintjänad pension 2,8 - 2,8 0,0 

   

 
Förändring av löneskatt -0,1 - -0,1 - 

   

 
Ändringar av försäkringstekniska grunder 0,7 - 0,7 - 

   

 
Övrig post -0,7 92,5 -0,7 92,5 

   

 
Summa pensionsförpliktelser 178,9 179,3 178,9 179,2 

   

 
Löneskatt 43,4 43,5 43,4 43,5 

   

 
Utgående ansvarsförbindelse 222,3 222,7 222,3 222,7 

   
Not 20 

        

 

Borgensförbindelser (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 95,8 95,9 0,0 0,0 

   

 

Brännö Folkets park 0,3 0,4 0,3 0,4 

   

 

Fiberföreningar 
 

- 0,0 0,0 

   

 

Summa borgensförbindelser 96,0 96,3 0,3 0,4 

   

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

nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner som per 2017-06-30 var medlemmar i Kommuninvest 

ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 

förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels 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 ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den 

finansiella effekt av Hylte kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick 

Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till  368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 369 960 434 499 

kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 368 937 957 kronor och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 371 143 110 kronor. 
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Not 21 
        

 

Den ställda säkerheten avser redovisat värde för lån från kreditinstitut där pantbrev lämnats som säkerhet. 
 

Not 22 

 
  

     

 

Spec. ej likviditetspåverkande poster (Mkr) Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Avskrivningar 19,7 33,6 19,7 30,4 

   

 

Avyttring och utrangering 1,4 0,1 1,4 0,1 

   

 

Avsatt till pensioner 0,7 0,5 0,7 0,5 

   

 

Övriga avsättningar 0,6 1,8 0,6 1,8 

   

 

Skatt på årets resultat - 0,0 0,0 2,8 

   

 

Förändring långfristiga periodiseringar - 0,3 0,0 0,3 

   

 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster - - 0,0 0,0 

   

 

Summa ej likviditetspåverkande poster 22,4 36,3 22,4 35,9 

   
Not 23 

        

 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 

överstigande 3 år (Mkr) 

       

 

Delår 2017 Bokslut 2016 
Koncern 

delår 2017 

Koncern 

bokslut 2016    

 

Med förfall inom 1 år 
 

- - - 

   

 

Med förfall inom 1-5 år 10,3 5,0 11,5 5,0 

   

 

Med förfall senare än 5 år 
 

- - - 

   

 

Summa 10,3 5,0 11,5 5,0 

   

 

Beloppen avser nominella värden av framtida minimi-leaseavgifter.  
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Redovisningsprinciper 

Bakgrund 
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmelserna i lagen om kommunal redovisning och de 

rekommendationer som lämnas av rådet för kommunal redovisning (RKR). I de fall redovisningen 

avviker från lagstiftning eller rekommendationer anges detta särskilt. 

 

Periodisering 
Kostnader och intäkter som avser perioden januari-juli 2017  har i huvudsak belastat respektive till-

godoräknats delårets redovisning. Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner till och med 

den 9 augusti 2017. Därefter har intäkter och kostnader överstigande 50 tkr hänförts till redovisnings-

året.  

 

Löner avseende timanställda och OB-ersättning till månadsanställda redovisas enligt kontantprincipen. 

Det innebär att löner och ersättningar som intjänats under juli 2017 har belastat augusti 2017, vilket är 

ett avsteg från principen om periodisering. Avvikelsen förklaras med att summan av dessa kostnader 

inte uppgår till något väsentligt belopp. Mot denna bakgrund gör kommunen bedömningen att påver-

kan på resultatet är försumbart. 

 

Skatteintäkter  
I linje med RKR 4.2 har skatteintäkten periodiserats. Det innebär att kommunen i delårsbokslutet 2017 

har bokfört en preliminär slutavräkningen för 2016 och en preliminär slutavräkning för 2017. Den pre-

liminära slutavräkningen är baserad på SKL:s augustiprognos.  

 

Övriga intäkter 
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar redovisas som en förutbetald intäkt bland långfris-

tiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.  

 

Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är beräknade enligt 

RIPS07.  

 

Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen. Det innebär att pensionsförmåner 

intjänade fram till 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pen-

sionsförmåner intjänade från och med 1998-01-01 redovisas som en avsättning och kortfristig skuld i 

balansräkningen.  

 

Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid årets slut. Tillsammans med okompenserad 

övertid, flextid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas den som en kortfristig skuld. 

 

Lånekostnader 
Kommunen tillämpar huvudmetoden enligt RKR:s rekommendation 15.1. Detta innebär att inga låne-

kostnader har inräknats i tillgångarnas anskaffningsvärden.  

 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not i resultaträkningen och/eller kassa-

flödesanalysen. För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till minst 3,5 

mkr samt vara av sådan karaktär att den inte förväntas inträffa regelbundet.  

 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för plan-

enliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas den månad anläggningstillgången tas i bruk enligt 

linjär metod. Inga avskrivningar görs på mark, konst och pågående investeringar. 
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För att en tillgång ska klassificeras som en anläggningstillgång ska den ha ett värde på minst 20 tkr 

och en nyttjandeperiod på minst tre år.  

 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Väg-

ledning hämtas från RKR:s idéskrift  avskrivningar. 

 

Avskrivningstid är för: 

 

Immateriella anläggningstillgångar 5 år 

Maskiner och inventarier 3-20 år 

Fastigheter och anläggningar 10-50 år 

 

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2012 för tillgångar med identifierbara komponenter 

som har olika nyttjandeperiod. Kommunen har gjort retroaktiva komponentindelningar på investe-

ringar genomförda tidigare än 2012. Komponentavskrivning är framförallt påkallat vid större investe-

ringsprojekt.  

 

Avsättningar 
Kommunen har två avsättningar som inte helt följer RKR 10.2. Den ena avsättningen avser sluttäck-

ningsutgifter för Borabo deponi. Det belopp som tagits upp motsvarar 4,6 mkr och utgörs av acku-

mulerat driftöverskott från avfallsverksamheten. Baserat på en projektering beräknas de totala slut-

täckningsutgifterna uppgå till cirka 46 mkr. Den väntas vara klar 2021.  

 

Den andra avsättningen omstruktureringskostnader öronmärkt till utvecklingsfrågor. Kvarvarande 

belopp, 1,3 mkr, kommer att förbrukas de kommande åren. 

 
Leasing 
Kommunen avviker när det gäller redovisning av finansiell leasing. Motiveringen till avvikelsen 

förklaras med att nuvärdet av finansiella leasingavtal utgör en ringa del av balansomslutningen och 

inte bedöms ha någon påverkan på resultatet. Mot denna bakgrund klassificeras avtalen som 

operationella.   

 
Sammanställd redovisning 
I koncernbokslutet ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen Hyltebostäder (100 %). Inga 

förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. 

 

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och enligt huvudprincipen proportionell 

konsolidering.  

 

Bokslutet baseras på kommunala redovisningsprinciper. Om principerna väsentligt avviker från 

varandra justeras Hyltebostäders räkenskaper före sammanställningen. Transaktioner av väsentlig 

karaktär har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi.    

 
 


