
HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

MRP-beredning 2014-10-14  1 (12) 
 

 

 
Plats och tid 

 
Kommunhuset Hyltebruk, kl. 8:30 – 11:40  

Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande 
 Ronny Löfquist (S) vice ordförande 
 Johan Edenholm (KV) 
 Desirée Hultberg (M) 
 Maria Johansson Arnström (S) tjänstgörande ersättare 
  
  
  
Övriga deltagare Per Borg, kommunchef 
 Ulrika Hjorth, ekonomichef 
 Anna Hedqvist, sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Ronny Löfquist (S)  
Justeringens tid   
  
Underskrifter Sekreterare 

 
 

 Paragrafer 1 

  Anna Hedqvist   
 Ordförande  

 

  Henrik Erlingson (C) 
 Justerande  

 

  Ronny Löfquist (S) 
  ANSLAG/BEVIS 
   
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ MRP-beredning
  
Sammanträdesdatum 2014-10-14
  
Datum för anslags 
uppsättande 

 
 

Datum för anslags 
nedtagande 

 
 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 
Kommunkontoret, Hyltebruk 

  
Underskrift  
  
  



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

MRP-beredning 2014-10-14  2 (12) 
 

 

Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§   1  Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2015-2017 
Dnr 2013 KS0200 
 

Sammanfattning 
Henrik Erlingson (C) redovisar Hyltealliansens förslag till mål- och resursplanen MRP 2015 
– 2017.  
 
Ronny Löfquist (S) redovisar Framtid Hyltes förslag till mål- och resursplanen MRP 2015 – 
2017.  
 

Beslutsunderlag 
Hyltealliansens förslag, bilaga A 
Framtid Hyltes förslag, bilaga B 
 
Yrkanden 
Henrik Erlingson (C) yrkar att MRP-beredningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Hyltealliansens förslag. 
 
Ronny Löfquist (S) yrkar att MRP-beredningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Framtid Hyltes förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om MRP-beredningen beslutar i enlighet med Henrik Erlingsons eller 
enligt Ronny Löfquists yrkande och finner att MRP-beredningen beslutat enligt Henrik 
Erlingsons yrkande. Förslaget framgår nedan. 
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_______________________ 

Övergripande 
 
MRP-beredningens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Investeringar överstigande 2 500 000 kr ska slutredovisas till kommunfullmäktige. 
- Investeringar fastställs till 61 455 000 kr, varav 2 670 000 kr är raminvesteringar 

enligt dokument Mål- och resursplan 2015 – 2017 (bilaga 1) 
- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2015 (bilaga 2) 

 
 
_______________ 
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_________________________ 

Kommunstyrelsen 
 
MRP-beredningens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är kommunstyrelsens nettodriftsram för 
åren 2015 – 2017 följande 

2015  38 104 000 kr 

2016  39 229 000 kr   

2017  40 505 000 kr 

 

Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för 
hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för 
hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande -62 000 kr. 
 
Budgetramen justeras upp med  

300 000 kr för utbildning till politiker 2014  

  250 000 kr för Framtidstro-dagar 

 
Budgetramen justeras ned med  

5 065 000 kr för kultur- och biblioteksverksamhet som omdisponeras till 
arbets- och näringslivsnämnden 

 

Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande 

2015 33 528 000 kr  

2016  34 216 000 kr        

2017  35 307 000 kr 

 
Partistödet för 2015 uppgår till 571 000 kr 

 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram  

- en projektbeskrivning avseende strukturförändringar i kommunen kommande år. 
Frågor som ska beaktas är bl.a. befolkningsstruktur och infrastruktur.  

- en projektbeskrivning avseende kommunens investeringsprocess. Beskrivningen ska 
omfatta hela processen, från äskande till slutbesiktning.  

- riktlinjer för uthyrning av lokaler. Syftet är att få en likvärdig hantering av 
kommunens lokaler. 
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_________________________ 

Räddningsnämnden 
 
MRP-beredningens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är räddningsnämndens nettodriftsram 
för åren 2015 – 2017 följande 

2015  9 866 000 kr  

2016  10 021 000 kr  

2017  10 197 000 kr 

 
Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för 
hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för 
hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande 44 000 kr. 
 
Budgetramen justeras upp med  

500 000 kr  

 
Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande 

2015 10 410 000 kr  

2016  10 565 000 kr   

2017  10 741 000 kr 

 

 
________________  
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_________________________ 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
MRP-beredningens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är samhällsbyggnadsnämndens 
nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande 

2015  17 786 000 kr  

2016  18 116 000 kr  

2017  18 473 000 kr 

 
Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för 
hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för 
hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande 83 000 kr. 
 
Budgetramen justeras upp med  

542 000 kr för ny planarkitekt 

150 000 kr för hyresökningar och för kommunens kostnader för bankgaranti 

 
Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande 

2015 18 561 000 kr  

2016  18 891 000 kr   

2017  19 248 000 kr 

 

 
_______________ 
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_________________________ 

Tillsynsnämnden 
 
MRP-beredningens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är tillsynsnämndens nettodriftsram för 
åren 2015 – 2017 följande 

2015  90 000 kr 

2016  90 000 kr   

2017  90 000 kr 

 

Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till 90 000 kr för respektive år. 

 

 

_______________ 
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_________________________ 

Arbets- och näringslivsnämnden 
 
MRP-beredningens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är arbets- och näringslivssnämndens 
nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande 

2015  35 317 000 kr  

2016  36 471 000 kr  

2017  37 742 000 kr 

 
Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för 
hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för 
hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande -659 000 kr. 
 
Budgetramen justeras upp med  

2 580 000 kr  

175 000 kr för utökad kulturverksamhet 

5 065 000 kr för kultur- och biblioteksverksamheten som omdisponeras från 
kommunstyrelsen 

 
Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande 

2015 42 477 000 kr  

2016  43 768 000 kr   

2017  45 225 000 kr 

 

 
_______________ 
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_________________________ 

Överförmyndaren 
 
MRP-beredningens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är överförmyndarens nettodriftsram för 
åren 2015 – 2017 följande 

2015  451 000 kr 

2016  451 000 kr   

2017  451 000 kr 

 
Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till 451 000 kr för respektive år. 

 
 
_______________ 
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_________________________ 

Barn- och ungdomsnämnden 
 
MRP-beredningens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är barn- och ungdomsnämndens 
nettodriftsram för åren 2015 – 2017 följande 

2015  247 105 000 kr  

2016  254 867 000 kr  

2017  263 418 000 kr 

 
Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för 
hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för 
hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande -1 181 000 kr. 
 
Budgetramen justeras upp med  

5 500 000 kr  

500 000 kr för projekt giftfri förskola 

1 000 000 kr för it-pedagogikutveckling 

1 000 000 för ökade kapitalkostnader för it-investeringar 

 
Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande 

2015 253 924 000 kr  

2016  261 686 000 kr   

2017  270 237 000 kr 

 
 
_______________ 
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_________________________ 

Omsorgsnämnden 
 
MRP-beredningens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2013 är omsorgsnämndens nettodriftsram för 
åren 2015 – 2017 följande 

2015  161 409 000 kr  

2016  165 342 000 kr  

2017  169 909 000 kr 

 
Inför budgeten 2014 gjordes en hyresjustering med anledning av ny modell för 
hyresberäkningar. Inför 2015 går man tillbaka till den tidigare modellen för 
hyresberäkningar vilket innebär att nämndens ram justeras med motsvarande 1 775 000 kr. 
 
Budgetramen justeras upp med  

1 000 000 kr för obekväm arbetstid 

 
Nettokostnadsramen för åren 2015 – 2017 fastställs till följande 

2015 164 184 000 kr  

2016  168 117 000 kr   

2017  172 684 000 kr 

 

 
_______________ 
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_________________________ 

Finansiering    
 
MRP-beredningens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
- Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter höjs med 1 000 000 kr till 2 500 000 kr 
- Arbetsgivaravgifter för anställda under 26 år sänks med 2 000 000 kr till  

2 000 000 kr 
- Förändring av semesterlöneskuld skapas med 500 000 kr 
- Avskrivningar minskas med 267 000 kr till 38 467 000 kr 
- Finansiella kostnader sänks med 3 000 000 kr till 7 000 000 kr 
- Förändring av eget kapital med 13 045 000 kr för 2015, med 13 624 000 kr för 2016 

och med 9 551 000 kr för 2017 
- Skattesatsen för 2015 föreslås oförändrad till 21,45 % 
- Borgensavgift tas ut av Stiftelsen Hyltebostäder med motsvarande 1 % av det totala 

borgensåtagandet 
- Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, 

med 50 000 000 kr 
- Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att omsätta lån, dvs. låna belopp motsvarande 

belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015 
- Finansiella nyckeltal 2015 

o Årets resultat i relation till skatteintäkter 2 % 
o Soliditeten ska uppgå till minst 30 % 
o Kostnadsökningen ska inte vara högre än ökningen av skatter och bidrag 
o Självfinansieringen ska vara minst 80 % 
o Långfristiga låneskulden ska inte överstiga 50 % av anläggningstillgångarna 

 
 
______________ 
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Bilaga 1: Förändringar VA taxa 2015 

Bilaga 2: Renhållningstaxa  

Bilaga 3: Förändringar i Miljötaxan 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 



 

Taxor och avgifter - 2014 och 2015
Samtliga priser exklusive moms

Typ av taxa 2014 2015

Kommunövergripande

Priser för varor som säljs i cafeterior och i Viltbutiken
Utbudet av varor och tjänster i kommunens cafeterior och i Viltbutiken förändras 
över tid. Verksamheterna tar hänsyn till kundernas efterfrågan och tillgången av 
råvaror. Enligt kommunallagen får inte kommunen ta ut högre avgifter än 
kommunens självkostnad. Prissättningen för varor i Hylte kommuns Cafeterior och 
Viltbutiken ska därför sättas utifrån respektive verksamhets självkostnad.

Kopierings- och utskriftsavgift

Enkelsidig kopiering A4, st 2,00 2,00

Dubbelsidig kopiering A4, st 3,00 3,00

Enkelsidig kopiering A3, st 4,00 4,00

Utskrift från dator, A4 0,80 0,80

   -studentrabatt (giltigt studentkort el. likn. krävs) 0,40 0,40

Endast i undantagsfall:

   Föreningar som hyr delar av kommunala anläggning för lägerverksamhet.
Förhandling om 

pris*
Förhandling om 

pris*

   Större grupper som vill nyttja ett flertal olika aktiviteter och lokaler.
Förhandling om 

pris*
Förhandling om 

pris*

* Förhandling endast med kontorschef, på delegation av respektive nämnd

Kommunstyrelsen

Markförsäljning

Taxa för enstaka "strötomter", m2 25,00 25,00

     övriga tomter, m2 enligt avtal enligt avtal

Byggnation skall påbörjas inom två år

Taxa för industrimark fastställs till, m2: 15,00 15,00

30,00 30,00

50,00 50,00

Byggnation skall påbörjas inom två år

Uthyrning av kommunkontorets lokaler

Lilla sammanträdesrummet 200,00 200,00

Hörsalen 300,00 300,00
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Typ av taxa 2014 2015

Räddningsnämnden

Utbildning, per person 400,00 400,00

Nedan avgifter indexuppräknas årligen enligt SCB lönekostnadsindex med basmånad oktober

Avgifter för tillsynsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Timavgift 815,00 815,00

Grundavgift vid LSO alternativt LBE 2 306,00 2 306,00

Grundavgift vid samordnad tillsyn vid LSO och LBE 2 917,00 2 917,00

Avgift för tillståndshantering enligt LBE, timavgift enligt ovan

Övriga olycksförebyggande tjänster och uppdrag, timavgift enligt ovan

Samhällsbyggnadsnämnden

Vatten- och avloppsavgifter

Se bilaga 1

Anslutningsavgifter  

Bostads- respektive industrifastigheter

Se bilaga 1

Renhållningsavgifter

Avgiftstaxa för upplåtelse av offentlig plats

Tillfällig försäljning

Uthyrning m m, per plats och dag 100,00 100,00

Uthyrning m m, minimiavgift 300,00 300,00

Uteservering

per kvm och månad 20,00 20,00

minimiavgift per säsong 300,00 300,00

Renhållningstaxa Hylte kommun, Bilaga 2
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Typ av taxa 2014 2015

Andra merkantila ändamål

Reklampelare, affischplats, per kvm och år 300,00 300,00

Reklampelare, byggskyltar och liknande per plats och år 1 000,00 1 000,00

Cirkus per plats och dag 2 000,00 2 000,00

Tivoli och dylika arrangemang, per plats och dag 2 000,00 2 000,00

Trottoarskyltar, per plats och år 300,00 300,00

Trottoarskyltar, per plats och månad 25,00 25,00

Tllfällig evanemangsskyltning, per plats och gång 300,00 300,00

Skyltvaror och varuställ utanför butik, per kvm och år 300,00 300,00

Skyltvaror och varuställ utanför butik, per kvm och månad 25,00 25,00

Skyltvaror och varuställ utanför butik, minimiavgift per månad 300,00 300,00

Master för telekommunikation m m, per plats och år 25 000,00 25 000,00

Övriga ändamål

Bodar, byggställningar, upplag och dylikt, per kvm och vecka 10,00 10,00

Bodar, byggställningar, upplag och dylikt, per kvm och år 100,00 100,00

Container (10 kvm), per st och vecka 300,00 300,00

Torgtaxa, Unnaryd

Kostnad per bod och tillfälle 300,00 300,00

Kostnad per löpmeter gräs- eller asfaltsyta och tillfälle 30,00 30,00

Kostenheten, Dagcentral gäller både personal och gäster

Middag, per portion 48,00 48,00

Bygg- och miljöenheten

Ansökan grävtillstånd, fast avgift per ansökan 1 500,00 1 500,00

     rörlig avgift för beläggning äldre än 3 år, per m2 X 25 % 130,00 130,00

     rörlig avgift för beläggning yngre än 3 år, per m2 X 80 % 130,00 130,00

     rörlig avgift minimiavgift 1 000,00 1 000,00

Timavgift för arbete inom miljöområdet 840,00 840,00

Den största förändringen i Samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa 2015 gäller 
timtaxa för tillsyn enligt Livsmedelslagen. För planerad kontroll föreslås 1 040 kr per 
timma vilket är en ökning med 200 kr. För extra offentlig kontroll föreslås en timtaxa 
motsvarande 828 kr vilket är en minskning med 12 kr.

Övriga förslag till förändringar beskrivs i dokumentet med sammanfattningen av 
förändringarna av priser och avgifter 2015

Plan- och byggtaxan är oförändrad jämfört med 2014 i avvaktan på förslag från SKL.
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Typ av taxa 2014 2015

Arbets- och näringslivsnämnden

Biblioteket

Kravrutiner:

För att vänligt men effektivt återkalla media som överskridit lånetiden skickas 
påminnelse ut

Biblioteket tar för varje påminnelseutskick en avgift 50,00 50,00

   Gäller ej barn under 18 år

Ersättning av ej återlämnad media

För medier som går att återanskaffa eller är inköpta inom de senaste 3 åren inköpspris inköpspris

För medier som ej går att återanskaffa eller är inköpta för minst 3 år sedan:

Vuxenbok 200,00 200,00

Barnbok 100,00 100,00

Pocketbok för vuxen 50,00 50,00

Tidskrift och pocketbok för barn 25,00 25,00

Ljudbok 150,00 150,00

CD och musik-DVD med utlåningsrättigheter 100,00 100,00

DVD-film med utlåningsrättigheter 300,00 300,00

Övriga medier, ex språkkurs, kombinerat material och CD-rom 300,00 300,00

Avgift för fjärrlån

Biblioteket fjärrlånar i enlighet med uppsatta fjärrlåneregler. Fjärrlån är främst 
avsedd för medier som inte längre kan förvärvas genom inköp samt för titlar som 
är så speciella att efterfrågan i det lokala biblioteket inte är tillräcklig för att 
motivera inköpsbeslut. 

Beställningsavgift för fjärrlån (gäller ej inom Hallands län) 10,00 10,00

Debitering av den faktiska kostnaden för respektive fjärrlån varierar varierar

Hyrfilm

Vid uthyrning, per film 20,00 20,00

Lånekort

Förlorat lånekort ersätts med nytt mot en avgift

Vuxen, per kort 10,00 10,00

Barn, under 18 år, per kort 5,00 5,00

Övriga priser, per st

Avgift borttappad tagg 40,00

Utrangerade böcker 5,00 5,00

Plastpåse med tryck 2,00 2,00

Tygkasse med tryck 24,00 24,00

Fax inom Sverige 8,00 8,00

Fax utlandet 24,00 24,00
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Typ av taxa 2014 2015

Idrottsskola

Läsårsavgift för idrottsskola 150,00 150,00

Allkort  - Bad, Gym och Gruppträning

Autogiro Årskort Allkort ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär per mån 158,00 158,00

Autogiro Årskort Allkort vuxen per mån 215,00 215,00

Autogiro Halvårskort Allkort ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär per mån 200,00 200,00

Autogiro Halvårskort Allkort vuxen per mån 300,00 300,00

11-kort Allkort ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 400,00 utgår

11-kort Allkort vuxen 600,00 utgår

Årskort Allkort ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 1 900,00 1 900,00

Årskort Allkort vuxen 2 600,00 2 600,00

Halvårskort Allkort ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 1 200,00 1 200,00

Halvårskort Allkort vuxen 1 800,00 1 800,00

Månadskort Allkort ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 300,00 300,00

Månadskort Allkort vuxen 400,00 400,00

Örnahallen - bad

Enkelinträde bad 0-3 år ihop med badande vuxen - kr - kr

Enkelinträde bad 4-6 år 10,00 10,00

Enkelinträde bad 7-19 år 25,00 25,00

Enkelinträde bad ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 30,00 30,00

Enkelinträde bad vuxen 40,00 40,00

11-kort bad ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 300,00 300,00

11-kort bad vuxen 400,00 400,00

Årskort, bad 7-15 år 550,00 550,00

Årskort, bad ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 850,00 850,00

Årskort, bad vuxen 1 200,00 1 200,00

Årskort bad familj 1 750,00 1 750,00

- uppgradering till årskort Gym 900,00 900,00

- uppgradering till årskort Allkort 1 400,00 1 400,00

Hyra av simhall/Badkalas före/efter öppettider per tim 300,00 300,00

Simträning förening, före/efter öppettider, per tim 200,00 200,00

Simskola

Babysimskola 6 gånger 300,00 400,00

Simskola barn 10 gånger 350,00 400,00

Sommarsimskola 5 gånger 250,00 250,00

Crawlskola 8 gånger 550,00 550,00

Simskola vuxen 10 gånger 350,00 450,00
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Typ av taxa 2014 2015

Örnahallen - gym

Enkelinträde gym ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 30,00 30,00

Enkelinträde gym vuxen 60,00 60,00

Halvårskort gym ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 900,00 900,00

Halvårskort gym vuxen 1 400,00 1 400,00

Årskort, gym ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 1 400,00 1 400,00

Årskort, gym vuxen 2 000,00 2 000,00

11-kort vuxen 600,00

11-kort ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 300,00

Örnahallen - gruppträning med ledare

Enkelinträde gruppträning ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 30,00 30,00

Enkelinträde gruppträning vuxen 60,00 60,00

Halvårskort gruppträning 12-15 år 800,00 900,00

Halvårskort gruppträning ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 900,00 900,00

Halvårskort gruppträning vuxen 1 400,00 1 400,00

Årskort, gruppträning 12-15 år 1 200,00 1 200,00

Årskort, gruppträning ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 1 200,00 1 200,00

Årskort, gruppträning vuxen 2 000,00 2 000,00

11-kort vuxen 600,00

11-kort ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 300,00

För enskild eller förening utanför kommunen, per tim 500,00 500,00

För förening, per tim 400,00 400,00

Örnahallen - gruppträning, utan ledare

För enskild eller förening utanför kommunen, per tim 300,00 300,00

För förening, per tim 200,00 200,00

För enskild eller förening utanför kommunen, 11-kort gruppträning 3 000,00 utgår

För förening, per tim, 11-kort gruppträning 2 000,00 utgår

Örnahallen Övrigt
Chipkort 60,00

Mamma-bebis träningskurs (8 ggr, utan träningskort) 500,00 500,00

Mamma-bebis träningskurs (8 ggr, med träningskort) 300,00 300,00

Yoga ungdomskurs (8 ggr) 400,00 400,00

Konditionstest (Åstrands cykeltest) 300,00 300,00

Hälsotest 200,00 utgår

Hälsotest 2 gånger inklusive sammanställning, 500,00 utgår

Hälsoprofilbedömning 800,00

Personlig rådgivning träning/kost 240,00 240,00

Föreläsning företag/föreningar/grupper, 1 tim 1 200,00 1 200,00
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Typ av taxa 2014 2015

Lokal- och planhyror

Gymnastikhallar/salar 

Gymnastikhallar/salar Enbart omklädningsrum Förening per rum

G:a hallen Förening, per rum 40,00 40,00

G:a hallen Enskild/Förening utanför kommunen per rum 50,00 50,00

Örnahallen Förening per rum 40,00 40,00

Örnahallen Enskild/Förening utanför kommunen per rum 50,00 50,00

Unnaryds idrottshall Förening per rum 40,00 40,00

Unnaryds idrottshall Enskild/Förening utanför kommunen per rum 50,00 50,00

Torup Förening per rum 40,00 40,00

Torup Enskild/Förening utanför kommunen per rum 50,00 50,00

Kinnared Förening per rum 40,00 40,00

Kinnared Enskild/Förening utanför kommunen per rum 50,00 50,00

Rydöbruk Förening per rum 40,00 40,00

Rydöbruk Enskild/Förening utanför kommunen per rum 50,00 50,00

Landeryd Förening per rum 40,00 40,00

Landeryd Enskild/Förening utanför kommunen per rum 50,00 50,00

Unnaryd gs Förening per rum 40,00 40,00

Unnaryd gs Enskild/Förening utanför kommunen per rum 50,00 50,00

Torup, enskild eller förening utanför kommunen, per tim 80,00 80,00

Torup, förening, per tim 60,00 60,00

Kinnared enskild eller förening utanför kommunen, per tim 55,00 55,00

Kinnared förening, per tim 45,00 45,00

Rydöbruk enskild eller förening utanför kommunen, per tim 55,00 55,00

Rydöbruk förening, per tim 45,00 45,00

Landeryd enskild eller förening utanför kommunen, per tim 55,00 55,00

Landeryd förening, per tim 45,00 45,00

Unnaryd enskild eller förening utanför kommunen, per tim 55,00 55,00

Unnaryd förening, per tim 45,00 45,00

Örnvallen och Torulund

A-planen

Träning bandy/ishockey, per lag och år 3 000,00 3 000,00

Träning fotboll m omklädn.rum, seniorer per lag och år 6 000,00 6 000,00

Träning fotboll m omklädn.rum, juniorer-ungdomslag per lag och år 4 000,00 4 000,00

Enstaka tillfällen, per tim 50,00 50,00

    Max 70 000 kr/förening, gäller ej konstgräs 15/10-15/4

Enstaka tillfällen, extern förening per tim 100,00 100,00

   Klubbrum plus pentry, enskild eller förening utanför kommunen, per ggn 300,00 300,00

   Klubbrum plus pentry, förening, per ggn 200,00 200,00
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Typ av taxa 2014 2015

   Enbart omklädningsrum, enskild el förening utanför kommunen, per år/lag 2 000,00 2 000,00

   Enbart omklädningsrum, förening, per år och lag 2 000,00 2 000,00

   Enbart omklädningsrum, enskild eller förening utanför kommunen, per ggn 50,00 50,00

   Enbart omklädningsrum, förening, per ggn 40,00 40,00

Konstgräsplan 15/10 - 15/4 avgift per tim

   ungdomslag Hylte kommun 100,00 100,00

   seniorlag Hylte kommun 200,00 200,00

   lag utanför kommunen 600,00 600,00

Örnvallen B-plan Förening per tim 25,00 25,00

Örnvallen B-plan Enskild/Förening utanför kommunen per tim 50,00 50,00

Örnvallen Friidrottsanläggning Förening per tim 25,00 25,00

Örnvallen Friidrottsanläggning Enskild/Förening utanför kommunen per tim 50,00 50,00

Örnahallen

   Hela hallen, enskild eller förening utanför kommunen, per tim 115,00 115,00

   Hela hallen, förening, per tim 85,00 85,00

   Halva hallen, enskild eller förening utanför kommunen, per tim 80,00 80,00

   Halva hallen, förening, per tim 60,00 60,00

   Konferenslokal, enskild eller förening utanför kommunen, per tillfälle 300,00 utgår

   Konferenslokal, förening, per tillfälle 200,00 utgår

   Enbart omklädningsrum, enskild eller förening utanför kommunen, per ggn 50,00 50,00

   Enbart omklädningsrum, förening, per ggn 40,00 40,00

Städavgifter, Örnahallen

Ej överenskommen användn av läktare 500,00 500,00

Omklädnings- och materialrum, per rum 300,00 300,00

Företagsrabatter - Örnahallen, Kf 73/07  Föreningsrabatter-Örnahallen, Kf 08

1-49 kort 10 % rabatt 10 % rabatt

50 kort och däröver 20 % rabatt 20 % rabatt

G:a idrottshallen Hyltebruk

   Hallen, enskild eller förening utanför kommunen, per tim 80,00 80,00

   Hallen, förening, per tim 60,00 60,00

   Halva hallen per timma ( belopp just. enl. skrivelse) 40,00 40,00

   Squashhallen, enskild eller förening utanför kommunen, per halvtim 35,00 35,00

   Squashhallen, förening, per halvtim 30,00 30,00

   Fritidslokalen enskild eller förening utanför kommunen, per ggn 300,00 300,00

   Fritidslokalen förening, per ggn 200,00 200,00

   Enbart omklädningsrum, enskild eller förening utanför kommunen, per ggn 50,00 50,00

   Enbart omklädningsrum, förening, per ggn 40,00 40,00
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Centrumhuset Torup

Skjuthall, hyra per tim 25,00 50,00

Unnaryds idrottshall

Lägertaxa för ungdomar (< 18 år), per helg (fre 18.00 - sön 18.00)                           1 400,00 1 400,00

Hela hallen, enskild eller förening utanför kommunen, per tim 115,00 115,00

Hela hallen,  förening, per tim 85,00 85,00

Konferenslokal plus pentry, enskild eller förening utanför kommunen, per tim 300,00 300,00

Konferenslokal plus pentry,  förening, per tim 200,00 200,00

Enbart omklädningsrum, enskild eller förening utanför kommunen, per år 2 000,00 2 000,00

Enbart omklädningsrum, förening, per år 2 000,00 2 000,00

Enbart omklädningsrum, enskild eller förening utanför kommunen, per ggn 50,00 50,00

Enbart omklädningsrum, förening, per ggn 40,00 40,00

Arbetsmarknadsenheten

Fixarmalte, per timma 64,00 64,00

Barn- och ungdomsnämnden

Barnomsorgstaxa, avgiften debiteras tolv månader

Sedan år 2002 tillämpas en barnomsorgstaxa inom maxtaxans ram enl följande:

Kommunen följer satatens anvisning om att tillämpa högsta nivå

- Två taxenivåer efter omsorgstid för åldern 1 - 5 år:

Upp till 20 timmars omsorg per vecka (deltid)

Över 20 timmars omsorg per vecka (heltid)

Barn 1

Deltid: månadsavgiften ska vara max. 1 260 kr 2 % av inkomsten 2 % av inkomsten

Heltid: månadsavgiften ska vara max. 1 260 kr 3 % av inkomsten 3 % av inkomsten

Barn 2

Deltid: månadsavgiften ska vara max. 840 kr 1 % av inkomsten 1 % av inkomsten

Heltid: månadsavgiften ska vara max. 840 kr 2 % av inkomsten 2 % av inkomsten

Allmän förskola 0-15 tim per vecka under terminstider vid placering på Avgiftsfri Avgiftsfri

förskola - Avgiften för skolbarnomsorg är oberoende av omsorgstid:

Barn 1 månadsavgiften ska vara max. 840 kr 2 % av inkomsten 2 % av inkomsten

Barn 2 månadsavgiften ska vara max. 420 kr 1 % av inkomsten 1 % av inkomsten

Barn 3 månadsavgiften ska vara max. 420 kr 1 % av inkomsten 1 % av inkomsten

Öppna förskolan
 (12 %moms)

Vuxen, kaffe och bröd 13,40

Vuxen kaffe 4,47

Barn 4,47
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Läger Camp Vallsnäs

Lägeravgift 80,00

Kulturskola, läsårsavgift 2010-2011

Kopieringskostnad 26,88 26,88

Instrumenthyra, trä- eller bläckblås under första spelåret (läsåret) 520,00 520,00

Utköp av äldre instrument efter värdering efter värdering

Ett ämne 1 200,00 1 200,00

Två ämnen 2 400,00 2 400,00

Förberedande ämne 1 200,00 1 200,00

Ensemble

  vid enbart deltagande i ensemble 1 200,00 1 200,00

  vid deltagande i minst ett annat ämne 0,00 0,00

Maxtaxa per familj oavsett antal barn och ämnen 3 000,00 3 000,00

Taxa nycklar

Elevskåp Örnaskolan 100,00 100,00

Elevboende Vildmarksgymnasiet 150,00 150,00

Postfacksnyckel Vildmarksgymnasiet 100,00 100,00

Lokalhyror

Uthyrning praktisk sal (bild, hemkunskap m m), per tim 200,00 200,00

Lektionssal, per tim 200,00 200,00

Musiksal, per tim 200,00 200,00

Hjärtat, fiket, per tim 200,00 200,00

Aulan, per tim 300,00 300,00

Matsal Örnaskolan 300,00 300,00

Smartboard/videokanon, per tim 100,00 100,00

Ommöblering, per tim 100,00 100,00

Scen (Aulan), per tillfälle 200,00 200,00

Enklare ljudanläggning, per tillfälle 200,00 200,00

För uthyrning internt och till föreningslivet debiteras halva kostnaden
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Vildmarksgymnasiet

Konferenslokal inkluderande eventuellt utnyttjande av teknisk utrustning:

    Hel dag 600,00

    Halv dag/kväll 300,00

Vildmarksgymnasiets kåta

Hyra förmiddag 500,00 500,00

Hyra förmiddag 500,00 500,00

Hyra kväll 500,00 500,00

Hyra heldag 1 000,00 1 000,00

Måltidspriser per portion 
Lunch 48,00 48,00
Pedagogisk lunch, 50 % av ovan 24,00 24,00
Frukost, Vildmarksgymnasiet 16,00 16,00
Kvällsmat, Vildmarksgymnasiet 24,00 24,00

Lärcentrum

Hyra lokal inkluderande eventuellt utnyttjande av teknisk utrustning:

    Hel dag 500,00 500,00

    Halv dag/kväll 250,00

    Kök 250,00

Telebild, halv dag/kväll 250,00 250,00

Telebild, hel dag 500,00 500,00

Telebild, uppkoppling per tim 100,00 100,00

              samt servicekostnad 200,00 200,00

Kopieringskostnader

    Studier, 1-50 % per termin 100,00 100,00

    Studier, 51-100 % per termin 200,00 200,00

    Högskolestuderande per termin 100,00 100,00

    Privata kopior per st 2,00 2,00

Övrigt Lärcentrum

Prövning/skrivning, per kurs/tillfälle 500,00 500,00

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens avgifter utgår från förskjutet avgiftsår

Boende äldreomsorg
Fullvärdig bostad inkl kök el kokvrå samt egen dusch/toalett och tillgång till 
gemensamt kök och samvarorum, m2 - pris enligt hyresavtal

*Årlig hyreshöjning efter allmännyttans överenskomna procentsats
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Kostavgifter äldreomsorgen, gäller även externa placeringar

Boende/vårdtagare i särskilt el ordinärt boende
Helabonnemang (alla måltider), per månad 2 950,00 2 950,00
    från och med 20140101 föreslås årlig höjning enligt prisbasbelopp

Helabonnemang vid korttidsboende (alla måltider), per dag 92,00
1/365 

helabonnemang
    från och med 20150101 föreslås årlig höjning enligt prisbasbelopp
Middag - hemdistribuerad, per st 48,00 48,00
    från och med 20140101 föreslås årlig höjning enligt prisbasbelopp
Utkörningsavgift för matdistribution (per hushåll), per ggn 10,00 10,00

Vård/omsorgsavgifter, gäller även externa placeringar
Avgiften är indelad i fyra nivåer efter omfattning på insatser. Förutom 
angiven nivå fastställs avgift för vård/omsorg efter inkomst. Avgiften utgör 
en procentuell andel av bruttoinkomsten. Enligt maxtaxans regler från juli
2002 får avgiften högst vara 48 % av prisbasbeloppet per år delat med 12 

Övriga serviceavgifter
Dagvård, per dag 65,00 65,00
    från och med 20140101 föreslås årlig höjning enligt prisbasbelopp
Snöskottning, per ggn 100,00 100,00
Trygghetslarm, per månad 150,00 200,00
    från och med 20150101 föreslås årlig höjning enligt prisbasbelopp

Övriga serviceavgifter ingår i beräkningen för maxtaxa

För personer i särskilt boende görs individuella avdrag på minimibeloppet för 
kostnader som personen kostnadsfritt erhåller från kommunen. 

Slutstädning av lägenhet 1 000,00 1 000,00

Avgift LSS och psykiatri, hyra gruppbostäder

Fredrikslundsgården
   2 lägenheter (ny taxa fr o m 2011-04-01) 3 571,00 3 571,00
   4 lägenheter (ny taxa fr o m 2011-04-01) 3 678,00 3 678,00

Solgatan, per m2 (ny taxa fr o m 2011-04-01) 104,07 104,07
Från och med 2007 årlig hyreshöjning för gruppbostäderna efter allmännyttans 
överenskomna procentsats

Egenavgifter för externa placeringar
Placering enligt SoL 4 787,00 4 787,00
   varav kost, förslag följa Hylte kommuns pris f o m 2015 1 081,00
   varav vård, förslag följa Hylte kommuns pris f o m 2015 540,00
   varav hyra 3 166,00 3 166,00
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Kostavgift korttidsboende
Ålder 0-3 år
   Frukost 5,40 5,40
   Middag 9,80 9,80
   Kvällsmål 7,60 7,60
   Mellanmål 2,04
   Dagspris 22,80 24,84

Ålder 4-10 år
   Frukost 7,60 7,60
   Middag 14,10 14,10
   Kvällsmål 10,80 10,80
   Mellanmål 2,90
   Dagspris 32,50 35,40

Ålder 11-20 år
   Frukost 9,80 9,80
   Middag 18,30 18,30
   Kvällsmål 14,10 14,10
   Mellanmål 3,76
   Dagspris 42,20 45,96

Kostavgift gruppbostäderna
   Frukost 18,40 18,40
   Middag 38,90 38,90
   Kvällsmål 23,70 23,70
   Mellanmål 7,21
   Dagspris 81,00 88,21

Kostavgifter personal gruppboenden, dag- och korttidsverksamhet
Pedagogiska måltider, 50 % av kostavgifter gruppbostäderna
   Frukost 9,20 9,20
   Middag 19,45 19,45
   Kvällsmål 11,85 11,85

   Dagspris 40,50 40,50

Personal som följer med brukare ut och äter ersätts med maximalt 60 kr per 
tillfälle

Från och med 2007 årlig höjning av egenavgifterna och kostavgifterna efter prisbasbeloppets 
förändring
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Taxeförändringar planperioden

Beräkningen grundar sig på 
konsumentprisindex (KPI) från SKL:s 
prognos för november månad 
innevarande år.

Vatten och Avlopp

Nämnd/Styrelse: SBN

Förslag Beräknad intäktsökning

Taxa Justeringsorsak Taxa 2014 2 015 2 015

qn 2,5 2 816 2 884 68
qn 6-10 13 412 13 734 322
qn 11-20 21 941 22 468 527
qn 21-30 51 055 52 280 1 225
qn > 31 109 100 111 718 2 618

en avgift per m3 levererat vatten 12,66 13 0

en avgift per m3 mottaget 
avloppsvatten 12,66 13 0

Blanketten skall användas vid förslag till förändringar i någon taxa. Ange också om taxan i fortsättningen ska räknas upp enligt index. Alla 
belopp anges i kr och exklusive moms.

VA-taxa 2015 Brukningsavgifter 
§14.1 För bebyggd fastighet skall 
erläggas brukningsavgift. Avgift 
per fastighet med:
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1. en avgift per år och lägenhet för 
bostads-fastighet.       635 650 15
2. en avgift per år och 
bostadsfastighet och därmed 

jämställd fastighet för varje m2 

(dock högst 500m2)  1,44 1,47 0,03
3. en avgift per år och 
bruttoareaenhet för fastighet 
jämställd med bostadsfastighet och 
utrymmen enligt 3 §. 635 650 15

En avgift per år och m2 tomtyta för 
annan fastighet.       1,44 1,47 0,03
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Förslag Beräknad intäktsökning
Taxa Justeringsorsak Taxa 2014 2 015 2 015

14.2 Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för samtliga i 
14:1 angivna ändamål reduceras 
avgiftera. Följande avgifter skall 
därvid erläggas för respektive 
ändamål. Avgifterna är uttryckta i 
procent av full avgift. Se blad rabatt nästa blad

Förslag Beräknad intäktsökning
Taxa Justeringsorsak Taxa 2014 2 015 2 015

14.4 För sk byggvatten och uttag 
från brandposter och sprinkler 
skall erläggas brukningsavgifter 
enligt 14.1 b.). Mätning av sk 
byggvatten och uttag från 
brandposter skall alltid mätas. För 
hyra av mätare debiteras:

a) Grundavgift per tillfälle 800 819 19
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b) Dygnshyra
qn 2,5 8 8 0

qn 6 16 16 0
qn 10 32 33 1
qn 20 64 66 2

qn> 40 128 131 3

Förslag Beräknad intäktsökning
Taxa Justeringsorsak Taxa 2014 2 015 2 015

14.9 Om spillvatten från 
fastigheten är av sådan 
beskaffenhet eller förorenat i 
sådan grad att dess 
sammansättning avviker från 
noramalt hushållsspillvatten skall 
särskild reningsavgift baserad på  
extra föroreningsmängd uttas 
enligt följande:

a) SS sed sedimenterbar 
suspenderad substans

3 3 0

b) BOD7 organiskt material mätt 
som biokemisk syreföbrukning

3 3 0
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c)  P totalfosfor 40 41 1

d) N totalkväve 3 3 0

e) en avgift per m3 mottaget 
avloppsvatten

20 20 0

Förslag Beräknad intäktsökning
Taxa Justeringsorsak Taxa 2014 2 015 2 015

§15 Den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs iordning 
och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift.

En avgift per år och varje påbörjat 
150-tal m2 tomtyta för annan 
fastighet 1,11
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Förslag Beräknad intäktsökning
Taxa Justeringsorsak Taxa 2014 2 015 2 015

Nedtagning av vattenmätare. 480 492 12
Uppsättning av vattenmätare. 480 492 12
Avstängning och påsättning av 
vattentillförseln på 
fastighetsägarens begäran. 480 492 12
Avstängning  och återkoppling vid 
bristande betalning. 480 492 12
Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare. 480 492 12
Undersökning av vattenmätare. 400 410 10
Läsning av vattenmätarbrunn. 480 492 12
Förgäves besök. 1 000 1 024 24

VA-taxa 2015 Brukningsavgifter 
§18. Har huvudmannen på 
fastighetens begäran vidtagit 
åtgärd eller har  pågrund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin 
skyldighet vattentillförseln 
avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd  vidtagits av 
huvudmannen debiteras följande 
avgifter: (ord arbetstid 07-16).
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Undersökning av fstighetsägarens 
VA-anläggning på 
fastighetsägarens begäran/timme 480 492 12
Bruten plomberingj utan giltligt 
skäl 1 000 1 024 24
Hyra av brandposthuvud per 
tillfälle 1 000 1 024 24

För av huvudmannen godkänd 
sprinkleranläggning och 
motsvarande för 
brandvattenförsörjning utgår årlig 
avgift med: 4 000 4 096 96

2014-04-29



14.2 Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för 
samtliga i 14:1 
angivna ändamål 
reduceras avgiftera. 
Följande avgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål. 
Avgifterna är uttryckta 
i procent av full avgift.

V S Df Dg
Fast avgift 14,1 a
Avgift per m3 14,1 b) 50% 50%
Avgift per lägenhet 14,1 c)1. 40% 60%
Avgift efter tomtyta 14,1 c) 2.
Avgift efter BTA 14,1 c) 3. 30% 40% 15% 15%
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Taxeförändringar planperioden

Beräkningen grundar sig på 
konsumentprisindex (KPI) från SKL:s 
prognos för november månad 
innevarande år och följer så årligen. 

Renhållning

Nämnd/Styrelse: SBN

index 
uppräkna
s med 2,4 

% Beräknad intäktsökning

Taxa Justeringsorsak Taxa 2014 2 015 2 015
Helårsabonnemang/ hushåll 14 dar 26 hämtningar/ år

140 l kärl 14 dgr 1 815 1 859 44

190 l kärl 14 dgr 1 892 1 937 45

370 l kärl 14 dgr 3 400 3 482 82

Verksamheter och flerfamiljsfastigheter

370 l kärl 1 ggr/vecka 6 300 6 451 151

370 l kärl 2 ggr/vecka 14 001 14 337 336

660 l kärl 14 dgr 5 991 6 135 144

660 l kärl 1 ggr/vecka 10 983 11 247 264

660 l kärl 2 ggr/vecka 21 963 22 490 527

Fritidsabonnemang/ hushåll  Maj- augusti v19- v36

140 l kärl 14 dgr 1 257 1 287 30

190 l kärl 14 dgr 1 563 1 601 38

Gemensamt kärl helårsabonnemang/ hushåll/ 14 dgr 

140 l kärl gem 2 fastigheter 1 465 1 500 35

Blanketten skall användas vid förslag till förändringar i någon taxa. Ange också om taxan i fortsättningen ska räknas upp enligt index. Alla belopp 
anges i kr och exklusive moms.

2014-05-13
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190 l kärl gem 2 fastigheter 1 503 1 539 36

Gemensamt kärl fritidsabonnemang/ hushåll v19-v36
140 l kärl gem 2 fastigheter 1 026 1 075 25

190 l kärl gem 2 fastigheter 1 057 1 082 25
370 l kärl  gem 4-5 fastigheter 972 995 23
660 l kärl gem  6-8 fastigheter 652 668 16
Abonnemang med källsortering

Helårsabbonnemang/ hushåll
Tömning 140 l, 14 dagar, kombinerad med 
140 l för matavfall 1 315 1 347 32
 kompost 1 315 1 347 32
Tömning 190 l, 14 dagar, kombinerad med 
140 l för matavfall 1 392 1 425 33
 kompost 1 392 1 425 33
Tömning 370 l, 14 dagar, kombinerad med 
140 l för matavfall 2 400 2 458 58
 kompost 2 400 2 458 58

Abonnemang kompost  månadstömmning
Tömmning 140l, en gång/månad samt egen 
varmkompost 1 114 1 141 27
Tömmning 190l, en gång/månad samt egen varmkompost 1 191 1 220 29
Verksamheter och flerfamiljsfastigheter med källsortering

370 l kärl 1 ggr/vecka (plus kompost) 4 800 4 915 115
370 l kärl 2 ggr/vecka 12 001 12 289 288
660 l kärl 14 dgr (plus kompost) 3 991 4 087 96
660 l kärl 1 ggr/vecka 7 983 8 175 192
660 l kärl 2 ggr/vecka 15 963 16 346 383

2014-05-13
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Fritidsabonnemang / hushåll vecka. 19-36
140 l kärl, 14 dagar, kombinerad med 140 l 
för matavfall 1 007 1 031 24
 kompost 1 007 1 031 24
190 l kärl, 14 dagar, kombinerad med 140 l 
för matavfall 1 313 1 345 32
 kompost 1 313 1 345 32

Gemensamt kärl helårsabonnemang / hushåll
140 l kärl gem 2 fastigheter, kombinerad med 
140 l för matavfall 965 988 23
 kompost 965 988 23
190 l kärl gem 2 fastigheter, kombinerad med 
140 l för matavfall 1 003 1 027 24
 kompost 1 003 10 271 24
190 l kärl gem 3 fastigheter, kombinerad med 
140 l för matavfall 875 896 21
 kompost 875 896 21
Gemensamt kärl fritidsabonnemang/ hushåll v19-v36
140 l kärl gem 2 fastigheter, kombinerad med 
140 l för matavfall 776 795 19
 kompost 776 795 19
140 l kärl gem 3 fastigheter, kombinerad med 
140 l för matavfall 772 791 19
 kompost 722 791 17
Extra matavfallskärl 14 dagarstömmning 500 512 12
Extra matavfallskärl veckotömmning 1 000 1 021 24

Fast avgift lägenheter 1034 st lägenheter, avgiften finansierar ÅVC Borabo 169 NY (0,3 av grundavgiften)

Containertömning

Abonnemangsavgift1 9 240 9 462 222
Behandlingsavgift 1 144 1 171 27

2014-05-13
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4.3 Extra hämtning av hushållsavfall 

Typ av hämtning

140 l kärl 110 113 3
190 l kärl 132 135 3
370 l kärl 198 203 5
660 l kärl 220 225 5
4,5 m3 container 550 563 13

Behandlingsavgift kr/ton 1 144 1 171 27
Löst avfall kr/m3 330 338 8

Vid tillfälliga arrangemang

Utsättning ggr 715 732 17
Hemtagning ggr 715 732 17
Dygnshyra 44 55 1
§ 5 Slam och latrin

Abonnemangsavgift slamavskiljare och slutna tankar

Per slamavskiljare/sluten tank 611 626 15
Behandlingsavgift slamavskiljare och slutna tankar

< 5 m3 (per hämtning) 660 676 16
> 5m3 (per kubikmeter och hämtning) 165 169 4
5.2 Tömning av toaletter och fettavskiljare

Volym liter (i regel 500l)
Behandlingsavgift 220 225 5
Tömning och transport avgift 550 563 13
Latrintömmning per kärl inklusive behandling 200 205 5
§ 6 Behandlingsavgifter företag och hushåll till deponi och återvinningscentral. 

Minsta belopp för fakturering 330 338 8
Miljöavgift 1 320 1 352 32

2014-05-13
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Sorteringsavgift 396 406 10
Däck på fälg (max 4 per gång) 396 406 10
Däck utan fälg (max 4 per gång) 330 338 8
Brännbart  per ton 950 973 23
Brännbart per kbm 200 205 5
Träavfall per kbm 70 72 2
Träavfall per ton 240 246 6
Stubbar, stockar, grenar per kbm 1 100 1 126 26
Stubbar, stockar, grenar per ton 1 100 1 126 26
Övrigt återvinningsbart per kbm 132 135 3
Övrigt återvinningsbart per ton 660 676 16
Deponirest per kbm 550 563 13
Deponirest per ton 2 200 2 253 53
Övrig deponirest per kbm 750 768 18
Övrig deponirest per ton 1 500 1 536 36
6.2 Farligt och icke återvinningsbart avfall

Oljor, kemikalier liter 5 5 0
Större batterier st 44 45 1
Oljefilter st 5 5 0
Impregnerat trä m3 500 512 12
Impregnerat trä ton 1 500 1 536 36
Icke producentansvarigt elavfall kg 110 113 3
Kyl och frysdiskar per styck (ej hushåll) st 1 200 1 229 29
Asbest m3 1 500 1 536 36
Asbest ton 1 500 1 536 36
7.1 Tillägg för gångavstånd

Gångvägstillägg m 1,1 1
Byte av kärl ggr 220 225 5
7.4 Avstängning, öppning och ändring av abonemang ggr 220 225 5
7.5 befrielse fråån avfallshämtning

Avfallsabonemang 550 563 13
184492,2 198 421 4 428

2014-05-13
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Förändringar i Miljötaxa 

Hylte kommuns miljötaxa utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) förslag till taxa. Taxan utgörs av 
en textdel med fyra tillhörande bilagor. Nedan sammanfattas förändringarna i respektive del. Gulmarkerad text 
och siffror markerar förslagen, det som är rödmarkerat är nuvarande taxa och de siffror som står inom parentes är 
SKL’s förslag. 

Textdelen: 

§ 11 under Avgifter för prövning – här är förslagen ett förtydligande. I dag är texten Avgift för prövning ska 
erläggas av sökanden. Nytt är tillägget – Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats.  

Bilaga 1 Prövningsavgifter enligt Miljöbalken 

Ansökan                                                                                                               h         Tid i timmar 

A. Prövning av ansökan om tillstånd/handläggning av anmälan rörande avloppsanordningar. 

1. Vattentoalett till sluten tank   6 (4)  

B. Prövning av ansökan om tillstånd att anordna värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. 

1. Berg‐ eller ytjordvärmepump  3 (2‐4 h) 2 

2. Övriga anläggningar  4 (4‐6 h) 2 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (SFS 
2013:251) för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§ samt 
U-objekt med fast avgift,  

Årlig tillsynsavgift 
enligt taxebilaga 2 
och 4 

 
Om tidsåtgången för prövningen är mer än obetydligt större än den   timavgift 
fasta avgiften, ska det tas ut en timavgift som avser täcka kostnaderna  
för nedlagd tid. 
 
Tillsyn över övrig miljöfarlig verksamhet inom miljöbalkens   timavgift 
(SFS 1998:808) område 
                                                                                                                                          Tid i timmar 

E. Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om 
att driva eller arrangera 

2. B assängbad som  är up plåtna åt  al lmänheten el ler s om annars  an vänds av 
många människor 6 (4-6 h) 5 

  
Återkommande tillsyn  av  anläg gningar som in nehåller CFC, HCFC, halon, HFC 
vilka s ka l ämna rapp ort enligt 29 §  förordning ( 2007:846) om  fl uorerade 
växthusgaser. I tiden räknar vi inte med något inspektionsbesök. 1  (2) 
  
A. Handläggning av dispensansökan om att själv ta hand om avfall som 
uppkommit på fastigheten och som annars skulle tagits om hand av kommunen TF (2 h) 0 
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Bilaga 2 Tillsynsavgifter enligt miljöbalken Miljö- och hälsoskydd 

Lagrum i 
MPF 

VK/KK IED AK TF PN Djurhållning 
 

2 kap 3§ 1.20 
 
 
 

1.20-1 
 

1.20-2 

-  
 
 
 

4 
 

3 

 
 
 
 

8  10 
 

 4  6 

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 
100 djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en 
månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar 
upp till tolv veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv 
veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta 
månaders ålder och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton 
veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 

      12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive 
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, 
eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en 
årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram 
kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 
ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det 
lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 
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Lagrum i 
MPF 

VK/KK IED AK TF PN Vindkraft 
 

21 kap 10 
§ 

40.90 - 4 15 B  Verksamhet med 
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 
150 meter och står tillsammans med en sådan 
gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 
150 meter och står tillsammans med ett annat sådant 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

21 kap 11 
§ 

40.95 - 3 12 B  Verksamhet med 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 
120 meter och står tillsammans med en sådan 
gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive 
rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med 
så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen 
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
Tillståndsplikten gäller inte om verk- samheten är 
tillståndspliktig enligt 10 §. 

21 kap 12 
§ 

40.100 - 2 10 C  Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 
50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §. 

 
Lagrum i 

MPF 
VK/KK IED AK TF PN Fordonsservice och drivmedelshantering 

 
- 50.2004 - 1 2 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter. 

 
Lagrum i 

MPF 
VK/KK IED AK TF PN Hälso- och sjukvård 

 
- 8 5.3001 - 1 TF  3 U Tandläkarmottagning. 

Lagrum i 
MPF 

VK/KK IED AK TF PN Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar 
 

- 9 2.10001 - 6 12 
6 

U 
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 

- 9 2.10002 - 4 8 
4 

U 
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 

- 9 2.10003 - 2 4 
2 

U 
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål. 
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Lagrum i 
MPF 

VK/KK IED AK TF PN Hälsoskyddsverksamheter 
 

      Utbildningsverksamhet och liknande 

- 2 00.10-2 - 5 8 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 
elever. 

- 2 00.10-3 - 4 6 C Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 
elever. 

- 2 00.10-4 - 4 6 C Internationell skola. 
- 2 00.10-5 - 4 6 C Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola. 
- 2 00.10-8 - 1 t U Familjedaghem. 
      Idrott och liknande 
- 2 00.50-1 - 4 8 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande. 
- 2 00.50-3 - 3 2 U Strandbad. 
      Boende 
- 2 00.60-6 - 3 4 U Camping/stuganläggning. 

 
Taxa för tillsyn av strandskydd 
Tillsyn av strandskydd timavgift 
 

Bilaga 3Avgifter för Livsmedelsverksamhet 

Den största förändringen i Samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa 2015 gäller timtaxa för tillsyn enligt 
Livsmedelslagen. För planerad kontroll föreslås 1 040 kr per timma vilket är en ökning med 200 kr. För extra 
offentlig kontroll föreslås en timtaxa motsvarande 828 kr vilket är en minskning med 12 kr. 

Bilaga 4 Avgifter för prövning och kontroll alkohol och Lotterier 
Kommunen har enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) 7 kap 13 § rätt att ta ut avgift för 
tillståndsprövning och för den löpande tillsynen av tillståndshavarna. 
 
Ansökningsavgifter - prövning 

 

Tillståndstyp 
 

Avgift 
 

Nyansökningar och därmed jämförliga tillstånd, 12 h 

Genomförande av provskrivning/tillfälle 

 

2 h 
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Styrmodell

Ny styrmodell
Under hösten 2014 pågår ett arbete att omarbeta kommunens styrmodell inför 2015. Syftet är att tydliggöra 
och förenkla den befintliga modellen och samtidigt göra den mer inriktad mot resultatstyrning. Den nya 
styrmodellen kommer att behandlas i särskilt ärende längre fram.
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Kommunstyrelsen

Verksamhetsområden

 Nämnd- och styrelseverksamhet
 Ekonomi- och IT-enhet
 Informations- och kanslienhet
 Personalenhet
 Bibliotek

Verksamhet och ekonomi
2013-12-19 fattade kommunfullmäktige beslut om den ram kommunstyrelsen har att disponera för 2015, 2016 
och 2017. 2015 uppgår ramen till 38 104 tkr, 39 229 tkr för 2016 samt 40 505 tkr för 2017.  

Kommunstyrelsen äskar sammanlagt 1 475 tkr för 2015, 1 175 tkr för 2016 och 1 175 tkr för 2017, se stycke 
5.

Förändringar mellan åren
Inför 2015 har den interna fördelningen av IT-kostnader förändrats. Förändringen har medfört att nämndernas 
budgetramar har justerats för att kostnadsförändringen ska motsvaras av lika stor förändring av budgetramen. 
Förändringen är totalt sett ett nollsummespel, där vissa nämnder har fått ramavdrag, andra tillägg till 
budgetramen. För kommunstyrelsen har förändringen inneburit en utökning av budgetramen. 

Informations- och kanslienheten
Det har varit en del vakanser på enheten och förhoppningen är att enheten ska ha full styrka inför det 
kommande året. Den stora utmaningen är att utveckla processer och arbetssätt främst genom att digitalisera 
processer både externt och internt. Det främsta arbetet består i att serva de övriga kontoren med våra tjänster. 
Utveckla verktyg som ärendehanteringsprocessen, e-tjänster, våra webbplatser och sociala medier för att 
underlätta kommunikationen med invånare och anställda.

Ekonomi- och IT-enheten
Med början av 2015 är målsättningen att Hypergene är lanserat. Hypergene är ett beslutsstödssystem som 
kommer förbättra kommunens verksamhetsstyrning. Systemet kommer därför vara en viktig komponent i 
kommande budgetarbeten. Ekonomienheten kommer under hösten 2014 samt kontinuerligt under kommande 
år genomföra utbildningsinsatser till berörda användare. 

Kort om framtiden

Personalenheten
Under de närmaste tio åren kommer cirka 21 procent av kommunens medarbetare att nå pensionsåldern. Hylte 
kommuns främsta utmaning framöver när det gäller personalområdet blir att arbeta för att möta framtidens 
rekryteringsbehov men också att behålla medarbetare som redan finns hos oss. Det ligger i personalenhetens 
uppdrag att fortsätta det viktiga arbete som redan finns och att utveckla arbetet för att Hylte kommun ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik. 

Kommande utmaningar kring Heroma är arbetet med att få in timanställda i Resurshantering för att minska 
den manuella hanteringen av tjänstgöringsrapporter. Det kommunövergripande arbetet med önskad 
sysselsättningsgrad är också något som kommer att påverka arbetet med Heroma. 

Utvecklingen av Heroma påverkar arbetet på personalenheten och skapar nya utmaningar. Det som idag är 
arbete med att manuellt rapportera lön efter tjänstgöringsrapporter kommer i framtiden övergå till en roll med 
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mer kontrollfunktion av registrerade uppgifter i Heroma. Det kommer att ställa högre krav på de som arbetar 
med Heroma på så vis att det behövs en bredare allmän kompetens i systemet. Heroma har fortfarande många 
funktioner och användningsområden som inte utnyttjas. Här måste personalenheten organisera sitt arbete för 
att kunna stötta och anordna t ex work-shops och utbildningar för kommunens chefer. 

Informations- och kanslienheten
För att klara medborgares och företagares ökade krav på kommunerna på ett rimligt sätt måste verksamheten 
effektiviseras. Informationsteknologi kan i stor utsträckning bidra till detta. Genom att använda IT på ett smart 
sätt kan servicen förbättras, kvaliteten höjas och delaktighet stödjas – samtidigt.

Såväl medborgare som företagare har mycket att vinna på att utnyttja den digitala vägen som främsta kanal i 
kontakt med offentlig sektor. Det skapar ett oberoende av tid och rum, mindre transaktionskostnader och 
förutsättningar för ökad effektivitet i verksamheten.  Även om digitala kontaktvägar idag är förstahandsvalet 
för de flesta medborgare och företagare finns det också människor som inte är digitalt delaktiga och som 
därmed riskerar att ställas utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på webben. Ett väl fungerande 
kundcenter, som utåt ger en samlad bild av kommunen och erbjuder möjlighet för fysiska besök, är en 
förutsättning för att inkludera alla medborgare i den digitala kommunen. Informations- och kanslienheten 
följer utvecklingen inom e-förvaltning och försöker hitta ett bra arbets- och förhållningssätt till de kommande 
kraven som ställs från vår omvärld.

Investeringar IT

Kommunstyrelsen
Raminvesteringar
Raminvesteringarna är nödvändiga för att upprätthålla och utveckla IT-infrastruktur och 
nätverk/datakommunikation. Tillsammans beskrivs detta som ”IT-miljön". IT-miljön är nödvändig för att 
kommunens medarbetare effektivt ska kunna arbeta och samverka internt och tillsammans leverera tjänster av 
hög kvalitet åt invånare och företag.

Kanalisation samförläggning:
Projektet är avsett för att kommunen ska kunna samförlägga kanalisation då tillfälle ges vid grävning på 
lämpliga platser i Hylte kommun. Syftet är också att skapa möjligheter att ansluta lokaler med kommunal 
verksamhet, exempelvis då fiberföreningar bygger accessnät.

FIM-katalogprojekt
Projektets syfte är att automatisera och effektivisera administration av användarkonton. Det ger också 
betydligt bättre förutsättningar till extern samverkan kring system och identitet, till exempel vid 
länsgemensam åtkomst till system för vård och omsorg. Detta utgör fas två i projektet (plan 2016) och avser 
planerad integration med skolans verksamhetssystem Extens.
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Lync
Lync är det moderna gruppkommunikationssystemet för många organisationer. Kommunikation sker både 
internt och externt, via chat, telefon, konferens. Medarbetare kan kontinuerligt följa kollegor och se ifall dessa 
är anträffbara via olika kanaler. Installation av Lync är ett led i Hylte kommuns utveckling mot en mer 
tillgänglig och kommunicerande organisation. Projektet startar med införande 2014. 2015 behövs 
kompletteringar i funktionalitet till fler användare samt utrustning för konferensrum.

RFID Bibliotek
Projektet genomför i två steg. RFID-märkning av bibliotekets befintliga medier under 2014 och införande av 
RFID-tekniken i biblioteket under 2015. Läs bilaga RFID, för närmare detaljer.

Meröppna Bibliotek
Meröppna bibliotek betyder att biblioteksbesökare kan få tillgång till biblioteken efter ordinarie 
öppethållande. Genom olika tekniska lösningar kan besökare med tillstånd komma in i biblioteket, låna 
Internetdatorer, böcker och så vidare tills biblioteksbyggnaden låses och larmas sent på kvällen. Under 2013 
gjorde Hyltebiblioteken studiebesök på meröppna bibliotek och undersökte då för- och nackdelar med olika 
lösningar och tog fram kostnader för en Hyltemodell. Observera att RFID-teknik i biblioteken är en 
förutsättning för genomförande av meröppet. Biblioteket har lagt ett investeringsförslag för RFID 2014-2015. 
Läs mer om meröppet i bilaga.

Regional IT-samverkan
Hylte kommun har de senaste fyra åren deltagit i länsgemensam samverkan vid införande av digitala lösningar 
för system inom omsorg och hälsa. Användning av SITHS-kort för autentisering är en produkt av det arbetet. 
Nu pågår i länet en utvecklad samverkan inom det här området och även andra områden, bland annat 
utveckling av eTjänster. Målbilden är att skapa en effektivare förvaltning och bättre utnyttjande av 
samhällsresurser. Servicen till medborgarna sätts också i fokus. För att lyckas med samverkan måste 
kommunerna bland annat göra insatser för att synkronisera sin IT-infrastruktur. Utvecklingskostnader kommer 
att uppstå till exempel i form av framtagande av förstudier, framtagande av regional utvecklingsplan, 
införande av gemensam tjänsteplattform, införande av federationslösning, avgifter för nytt länsnät, 
framtagande av gemensamma eTjänster etc. För att Hylte ska kunna fortsätta delta i denna viktiga utveckling 
föreslås att projektet får löpa vidare under kommande MRP-period. Vi föreslår även att projektet flyttas från 
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen eftersom åtgärderna inom eHälsa i stort sett är genomförda och allt 
fler generella åtgärder kommer till.

Byte av ESX-servrar, 2 st
Byte av servrar för den virtuella miljön. Projektet är en del av planerade åtgärder som krävs för att bibehålla 
prestanda och säkerhetsnivåer i den kommunala IT-plattformen.

Utfasning gammal lagringsmiljö till 3PAR
Successivt byte av lagringsmiljö, då den befintliga har kommit till slutet av sin livscykel och blir för kostsam 
att fortsätta supportera. Detta är en del av planerade åtgärder som krävs för att bibehålla prestanda och 
säkerhetsnivåer i den kommunala IT-plattformen.

Webbplats och intranät
Avser kostnad för att hålla uppe den befintliga webbmiljön med portal, intränät och eTjänster på en absolut 
lägsta-nivå. Projektet planeras som ersättning för eventuellt utebliven satsning enligt förslaget till eStrategi 
med satsning på eFörvaltning, eTjänster, medarbetarportal och eArkiv.

Samhällsbyggnadsnämnden
Kartstöd avser karta för GIS-system inom. Ingår i ett projekt påbörjat 2014.

Arbets- och näringslivsnämnden
Med tilldelade investeringsmedel kommer datorer till utbildningsverksamheten att bytas ut.

Barn- och ungdomsnämnden
Under 2012 beslutades en strategi för Informations- och kommunikationsteknik, IKT, inom Barn- och 
ungdomskontoret. För att kunna fortsätta utveckla IT-investeringarna som planerat kommer tilläggsanslag för 
MRP 2015-2017 att behövas motsvarande 1 245 tkr per år.
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Räddningsnämnden

Verksamhetsområden

 Räddningstjänst
 Tillsynsverksamhet
 Brandskyddsverksamhet
 Rådgivning
 Krishantering

Verksamhet och ekonomi
Mot bakgrund av 2013 års negativa avvikelse med 247 tkr inleddes ett utredningsarbete för att få klarhet i vad 
obalansen i budgeten berodde på. För att läsaren ska bilda sig en god förståelse över räddningsnämndens 
verksamhet och ekonomi ska därför mål- och resursplanen läsas parallellt utredningsarbetet, se bilaga. Därtill 
har Länsstyrelsen gjort en tillsyn över efterlevnaden av lagen (2003:789) om skydd mot olyckor, se bilaga. 
Även detta dokument rekommenderas starkt att läsas parallellt med mål- och resursplanen.

Den ram som står till räddningsnämndens förfogande de kommande tre åren bedöms som alltför snäv om 
nuvarande verksamhet ska kunna bedrivas med god kvalitet. Om befintlig verksamhet ska bibehållas måste 
ramen för räddningstjänst justeras upp med 500 tkr inför 2015. Vidare behöver ramen för krishantering 
justeras upp med 100 tkr inför 2015 på grund av reducerat statligt bidrag från Myndigheten för särskild 
beredskap (MSB). 

Räddningsnämnden planerar att använda tilldelade medel för att organisera en så ändamålsenlig 
verksamhet som möjligt. 

Förändringar mellan åren

Mellan 2013 och 2014 sänkte MSB sitt bidrag med cirka 60 tkr till 435 tkr. Orsaken till sänkningen 
beror på att den del av bidraget som avser förrådshållning är avvecklad. MSB:s bidrag under MRP-
perioden bedöms ligga kring 2014 års nivå, 435 tkr per år.  

En av Länsstyrelsens synpunkter efter tillsynen var att kommunen borde höja sin ambitionsnivå och 
utveckla rutiner för fördjupade olycksundersökningar enligt 3 kap. § 10 i lagen (2003:789) om skydd 
mot olyckor. Länsstyrelsens slutsats är i mångt och mycket en direkt återspegling av den vakanta 
tjänst som ännu inte blivit tillsatt. Att tjänsten inte blivit tillsatt förklaras med undermålig budgetram.  

En konsekvens av neddragningarna på Stora Enso är minskad efterfrågan på utbildningstimmar och 
på så sätt minskade intäkter. 2015 är bedömningen att ett intäktsbortfall sker med ungefär 200 tkr. 
Intäkterna uppskattas ligga kring 550 tkr per år under MRP-perioden. Observera att 550 tkr inte avser 
den totala intäktsvolymen, utan taxor och avgifter. 

Förändringar i AB- (allmänna bestämmelser) och RiB- (räddningstjänstpersonal i beredskap) avtalet 
kommer generera ökade personalkostnader. AB avser enbart fast personal vid beredskap och reglerar 
hur mycket varje brandman får i beredskapsersättning. Förändringarna i AB motsvarar en ökning på 
66 procent. I reda pengar betyder det här en kostnadsökning om cirka 150 tkr per år. 
RiB-avtalet avser deltidsbrandmännen. Avtalets konstruktion är i skrivande stund inte klart. 
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Räddningstjänst har för avsikt att genomföra en större investering under 2014 (inhandla ny första bil). En 
sådan investering kommer medföra kraftigt ökade kapitalkostnader, cirka 200 tkr per år. Om inte ramen får 
motsvarande ökning får detta till följd att viktiga resurser frigörs. Räddningstjänsts handlingsutrymme 
kommer således att krympa. 

Utbildning av deltidsbrandmän är en betydelsefull insats som säkerställer god kvalitet på utfört arbete. När 
deltidsbrandmän genomgår utbildning erhåller de ersättning för förlorad arbetsinkomst. Denna ersättning 
betalas ut av räddningstjänst. Som kompensation för den här kostnaden har räddningstjänst tidigare fått ett 
bidrag om 23 tkr per person som från 2014 minskat till 12 tkr per person. 

Driftbudget
Den ram räddningsnämnden har att disponera under MRP-perioden uppgår till 9 866 tkr 2015, 10 021 tkr 
2016 samt 10 197 tkr för 2017. Som påpekades tidigare är ramen som står till förfogande de kommande tre 
åren alltför snäv om verksamheten ska bedrivas med god kvalitet. 

Det förslag som finns att läsa i utredningsarbetet rekommenderar att ramen för räddningsnämnden förstärks 
med totalt 600 tkr 2015 varav 100 tkr avser krishantering.  

Kort om framtiden
 Räddningstjänst står inför viktiga investeringar. 

 Minskat statsbidrag för krishantering – understryker vikten av att kommunen också skjuter till medel.

 Minskat statsbidrag som kompensation för utbildning av deltidsbrandmän. Detta innebär att 
räddningstjänsten kommer behöva betala ut en större del av ersättningen för förlorad arbetsinkomst till 
deltidsbrandmän som genomgår utbildning.

 Förändrade avtal inom RiB och AB.

Investeringar
Under 2014 är förhoppningen att ny förstabil ska inhandlas. Förstabilen ska inhandlas genom beviljade 
investeringsanslag för lastväxlartank (900 tkr) och framskjuten enhet (1 500 tkr).

2015: Insatsfordon med fyrhjulsdrift
Bilen som används idag är från 1997 och är i behov av att bytas. Bilen används till att dra båt och 
slangutläggning vid brand och övriga räddningsuppdrag. Bilen används till IVPA larm. En framtida idé är att 
använda bilen till första insats person (FIP).

2015: Terränggående motorcykel med tillhörande släp
Ett arbetsredskap för användning i terräng för bränder och undsättning av skadad person.

2016: Slangtvätt
Ur arbetsmiljösynpunkt innebär dagens slangtvätt en påfrestande arbetsmetod med risk för arbetsskador som 
följd. En arbetsmiljörond är gjord av företagshälsovårdens skyddsingenjör på nuvarande slangtvätts 
anordning. Se bilaga, ROND provtryckning av brandslang.

2017: Insatsledarbil
Nuvarande bil är från 2011. Den årliga körningen ligger kring 2 000 mil per år. Bilen används dygnet runt av 
insatsledaren. Bilen ska fungera i alla väder, på dåliga vägar och som ledningsbil, vilket leder till att slitaget 
på bilen är mer påtaglig än på en personbil. För att minska driftstörningar som kan uppstå ju äldre bilen blir, 
ligger en normal bytesintervall på 5 år.
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Lastväxlartank
Tanken är invändigt behandlad för att möjliggöra transport av dricksvatten. Tanken är uppbyggd av 
sandwichlaminerad polyester för en vattenvolym upp till 12 kubikmeter med egen pump. En bra lösning är att 
samköpa tanken med Samhällsbyggnadsnämnden som då kan använda tanken vid dricksvattenbehov. 

Konsekvens av ej beviljade investeringsanslag
Ovanstående investeringar utgör viktiga komponenter i den dagliga verksamheten. Genomförs inte 
investeringarna riskerar driftstörningar vid larm att öka. Dessutom kommer reparation- och 
underhållskostnaderna att stiga. Möjligheten att hålla upprätthålla serviceåtaganden blir svårare. 



8

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsområden 
Samhällsbyggnadskontoret verkställer samhällsbyggnadsnämndens beslut. Samhällsbyggnadskontoret leds av 
samhällsbyggnadschefen som har det övergripande ansvaret för kontorets verksamheter. Verksamheterna 
omfattar: 
 Översiktsplanering 
 Detaljplanering 
 Bygglov
 Bostadsanpassning
 Gator, trafik, parker
 Vatten- och avloppsförsörjning
 Renhållning
 Hållbar utveckling
 Miljö- och hälsoskydd
 Livsmedel och dricksvatten
 Serveringstillstånd, tobak och receptfria läkemedel
 Lotterier
 Kostförsörjning
 Lokalvård

Förändringar mellan åren
Under hösten 2013 anställdes en projektingenjör. Projektanställningen kommer pågå under två år (t o m 
2015). Ingenjören kommer främst att arbeta mot VA-projekt. Anställningen finansieras inom ramen av 
investeringsanslag. 

Park och Gata kommer att slås samman med Lokalvårdsenheten. Sammanslagningen planeras att äga rum till 
hösten 2014. Bakgrunden till sammanslagningen motiveras med rationaliseringsmöjligheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att utöka med ytterligare en planarkitekt 2015. Anledningen till att 
nämnden vill se en personalförstärkning handlar om att säkerställa kravet på god planberedskap samt utveckla 
och förbättra arbetet med kommunens översiktsplan och detaljplaner.  

I och med mål- och resursplanen 2014-2016 vakanssattes två tjänster (stadsarkitekt och 1:e 
byggnadsinspektör). Det föreslås även under denna planperiod. Samtidigt föreslås att tjänst som 
projektanställd livsmedelsinspektör permanentas. Finansiering sker genom tillsynsavgifter enligt 
livsmedelslagstiftningen. Länsstyrelsen har framfört krav på detta.

Länsstyrelsen har ställt krav på en ekonomisk säkerhet mot kommunen för sluttäckning av Borabo deponi. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att sluttäckningen totalt kommer att kosta 49 000 tkr inklusive drift och 
underhåll i 30 år. Hylte kommun har säkrat en bankgaranti för hela beloppet till en ärlig ränta om 0,9 procent. 
Detta genererar en årlig räntekostnad om 441 tkr som kommer belasta driften.
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När hyran för 2014 beräknades av Bostadsstiftelsen Hyltebostäder blev det stora förändringar mellan 2013 och 
2014 för nämnderna. Hyresökningen mellan 2013 och 2014 var för samhällsbyggnadsnämnden (SBN) 150 tkr 
exklusive lokalerna för kostverksamheten. Följden av stiftelsens nya beräkningsmodell blev att SBN fick en 
minskad budgetram motsvarande 84 tkr för 2014. 

Vid hyressättningen 2015 var utgångspunkten för hyressättningen återigen 2013 års hyresnivåer vilket innebär 
att hyresjusteringen 2014 inte längre är aktuell och därför behöver backas. En backning medför att nämndens 
budgetram för 2015 kommer utökas med 84 tkr. Mellan 2014 och 2015 har hyreskostnaderna för nämnden 
ökat med 195 tkr. Den totala kostnadsökningen för hyror mellan 2014 och 2015 blir för SBN 111 tkr. På 
grund av höjd hyra äskar samhällsbyggnadsnämnden motsvarande belopp inför 2015. 

I varje mandatperiods början bör nämnden utbilda sina politiker då de får en ökad förståelse för nämndsarbetet 
och en högre kompetens inför de kommande fyra åren. Kostnaden för att utbilda politikerna i samhälls-
byggnadsnämnden är cirka 42 tkr

Prioriteringar och omprövningar

Samhällsbyggnadsnämnden behöver skapa nya attraktiva byggrätter som lockar människor att bosätta sig i 
kommunen. Kommunen skall ha god planberedskap så att det finns byggklar planlagd mark för verksamheter 
och industrier när företag frågar efter etableringsmöjligheter. Ytterligare en planarkitekt är således en viktig 
faktor i det här arbetet.  

En aktualitetsprövning av översiktsplan 2001 ska genomföras (varje mandatperiod). Med detta behöver även 
nuvarande kartstöd uppgraderas. Införandet av kartstödet kommer genomföras under två faser. Fast 1 
genomförs 2014 till en beräknad utgift av 1 260 tkr (fastställd budget). Fas 2 kommer genomföras under 2015. 
Utgiften för 2015 uppskattas till 800 tkr (äskad budget). Det ska påpekas att det är kommunstyrelsen som 
administrerar kommunens IT-investeringar. 

Den fysiska miljön i kommunens tätorter skall vara välvårdad och attraktiv. 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka för varje år enligt Hylte kommuns kostpolicy. 

Arbetet med att säkerställa kommunens framtida vattenförsörjning inklusive reservvattentäkt skall fortsätta. 

Driftbudget

Budget per verksamhet

Samhällsbyggnadsnämndens tilldelade nettobudget för 2015 uppgår till 17 786 tkr. Nettokostnad enligt 
anvisad ram redovisas i tabellen nedan. Nämndens ram är beräknad med en prisökningskompensation 
motsvarande 1,5 procent och en löneökning motsvarande 2,7 procent för 2015. 

Nämndens förslag är en nettobudget på 19 022 tkr för 2015 då nämnden önskar tillsätta en extra planarkitekt, 
utrymme för ökade hyreskostnader, utbildning för politiker, smileys samt för räntekostnader för ekonomisk 
säkerhet gällande sluttäckning av deponin. Nämnden begär därmed en utökad ram med 1 236 tkr för 2015. 
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Verksamhetsredogörelse

Nämnds- och styrelseverksamhet

Nämnds- och styrelseverksamhet inklusive stab och ledning för samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter som sammanträder nio gånger om året. Samhälls-
byggnadsnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter. Utskottet sammanträder tio gånger om året. 

Enheten för stab och ledning ger övergripande ledningsstöd till samhällsbyggnadsnämnden, kontoret och 
enhetscheferna. Enheten har ansvar för samordning av ärenden mellan de nämnder och styrelser som 
samhällsbyggnadskontoret betjänar. Enheten handlägger övergripande policyfrågor, IT-frågor, utredningar, 
fortbildning, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, fackliga ärenden med mera

Kommunens miljöstrateg som arbetar för att utveckla kommunens verksamhet i riktning mot ett långsiktigt 
hållbart samhälle är placerad i den här enheten. 

Miljöstrategi omfattar;

 Miljömålsarbete
 Projektledning
 Kommunens naturvårdsarbete
 Miljökonsekvensbeskrivningar till översikts- och detaljplaner

Tillstånds- och tillsynsmyndigheter

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

Miljöbalken (SFS 1998: 808) och Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) bestämmer huvuddelen av nämndens 
miljöansvar och arbetsuppgifter. Mer om detta finns i tillsynsplanen som styr nämndens planering och 
prioritering av sin verksamhet, senast fastställd av nämnden april 2014. Nämnden har som mål att ett normalt 
bygglovsärende ska handläggas på tio veckor. Tidplaner för detaljplaner bestäms utifrån den 
planprioriteringslista som nämnden beslutar.

Verksamheten omfattar rådgivning, inspektioner och prövning, tillstånd, bygglov och anmälningar om miljö- 
och hälsofarlig verksamhet, enskilda avlopp, livsmedelslokaler, renhållning, hygienlokaler, smittskydd, kart- 
och mätverksamhet, GIS-stöd  med mera. 

Kontrollen enligt lagstiftningen ska finansieras genom avgifter, och rådgivning, service samt demokratiarbete 
med skattemedel. Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Taxan för livsmedelskontroll skall baseras på en 
riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket. Om ett ärende kräver extra tidsåtgång kan en extra 
tilläggsavgift tas ut. Avgift debiteras inte bara för tillsyn på plats hos en verksamhet, utan också för 
förberedelser och efterarbete.

Kalkning genomförs och finansieras enligt kalkningsplan fastställd av Länsstyrelsen.
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Plan- och byggtaxan är oförändrad tillsvidare, oförändrad 2015. Men förslag är att anta kommande förslag till 
taxa från SKL (Sverige Kommuner och Landsting), SKL planerar att presentera förslaget under sommaren 
2014. 

Timavgiften för arbete inom miljöområdet föreslås bli fastställd till 840 kronor per timme. Inom 
livsmedelskontrollen föreslås en taxa på 1 040 kronor per timme vid planerad kontroll samt 828 kronor per 
timme vid extra offentlig kontroll. Föreslagna timavgifter motsvarar kommunens självkostnad för arbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås överlämna kommunens tillsynsansvar för alkohol och lotterier till arbets- 
och näringslivsnämnden. Idag har samhällsbyggnadsnämnden avtal med Halmstads kommun som sköter det 
praktiska arbetet.

En aktualitetsprövning av översiktsplan 2001 ska genomföras (varje mandatperiod). Med detta behöver även 
nuvarande kartstöd uppgraderas. Se punkt 1.2.  

Tillsynsnämndens verksamhetsområde utgör cirka 10-15 procent av den totala ärendevolymen inom 
samhällsbyggnadskontorets arbetsvolym.  Ärendemängden bedöms huvudsakligen vara densamma även under 
år 2015.  

Samhällsbyggnadsnämndens tillsynsverksamheter kommer i huvudsak vara oförändrad, men vissa områden 
kommer att följas särskilt. Utveckling av tillsynsplanen med målsättning och prioritering av verksamheten 
kommer att gå vidare.

 Samhällsbyggnadsnämnden behöver skapa nya attraktiva byggrätter som lockar människor att bosätta sig 
i kommunen. Kommunen skall ha så god planberedskap så att det finns byggklar planlagd mark för 
verksamheter och industrier när företag frågar efter etableringsmöjligheter. Den fysiska miljön i 
kommunens tätorter skall vara välvårdad och attraktiv. 

 Målsättningen är att klara kommunens serviceåtaganden med god service och en handläggningstid som 
inte ska överstiger sex veckor (för ärenden enligt miljöbalken) och 10 veckor (Plan- och bygglagen) från 
det att kompletta handlingar i ärendet har kommit in till nämnden.

 VA-planering till flera av kommunens mindre byar.
 Ny personal kommer att introduceras i verksamheten

Operativa verksamheter

Park, gata och trafik
Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för den yttre miljön och kommunala infrastruktur-
anläggningar i kommunen. Det här innebär att nämnden planerar, projekterar, bygger nya gator, vägar, cykel- 
och gångbanor och ser till att trafikmiljön är säker för alla trafikanter. Samhällsbyggnadsnämnden svarar även 
för det kommunövergripande trafiksäkerhetsarbetet. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en underhållsplan för kommunens gator och vägar. 

Huvudmannaskapet för de flesta befintliga gator i kommunen vilar idag på enskilda vägföreningar som 
tidigare har överlåtit skötseln till kommunen. Denna överlåtelse är inte reglerad i avtal. 
Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att reglera väghållningsansvaret mellan 
kommunen och vägföreningarna under planperioden för att säkerställa huvudmannaskapet för kommunens 
gator och vägar inför framtiden.

Samhällsbyggnadsnämnden sköter också kommunens parker och planteringar samt kommunens anläggningar 
för fritidsverksamhet/badplatser. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har även ansvaret för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, boendeparkering, 
parkeringsövervakning, skrotbilar samt administrativa rutiner för lokala trafikföreskrifter. Tillståndsärendenas 
längsta handläggningstid får vara högst fyra veckor. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för färdtjänst 
och har upphandlat Hallandstrafiken att bedriva verksamheten.

Kommunens parker och grönområden är en viktig del av samhällets livsmiljö. Att hålla rent och snyggt i 
kommunens samhällen är en prioriterad uppgift. De lekplatser som är belägna där det finns barn bosatta i 
närheten skall prioriteras.

Vatten, avlopp och avfall 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens produktion och distribution av dricksvatten, avledning 
och rening av spillvatten, dagvatten samt alla andra närliggande ärenden. Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar också för kommunens avfallshantering inklusive slam och latrin samt alla andra närliggande ärenden. 
Verksamheter är samlade i enheten för vatten och renhållning.

Samhällsbyggnadsnämnden har som mål att VA-abonnenterna skall vara nöjda med dricksvattnets kvalitet, 
lukt, smak och leveranssäkerhet vilket mäts genom kundenkäter varje år. Dricksvattnet ska uppfylla 
vedertagna normer. Driftsäkerheten vid kommunens avloppsreningsverk ska vara sådana att alla utsläpp är 
under de av tillsynsmyndighetens tillåtna gränsvärden. Hylte kommuns vatten- och avloppsledningsnät ska ha 
en förnyelsetid på 150 år. En saneringsplan för ledningsnäten ska upprättas under planperioden. Arbetet med 
att säkerställa kommunens framtida vattenförsörjning inklusive reservvattenverk skall fortsätta. Under 
planperioden kommer nämnden att utarbeta en VA-försörjningsplan och en strategi för att minska mängden 
orenat bräddavloppsvatten till Nissan.

Vatten- och avloppsverksamheten i Hylte kommun står inför flera investeringar. Gällande VA-taxa antogs 
2013-11-28, Kf §78. Avgifterna enligt VA-taxan, §§14, 15,18,  det vill säga brukningsavgifterna  baseras på 
konsumentprisindex. Huvudmannen har rätt att reglera avgiftsbeloppen i enlighet med konsumentprisindex, 
dock inte oftare än en gång per år enligt VA-taxans § 22. Brukningsavgifterna har från och med den1 januari 
2014 höjts med 1,3 procent i enlighet med konsumentprisindex.  Kommunfullmäktige har fastställt en ny 
avfallsplan som innebär en långt gående källsortering där framförallt biologiskt avfall skiljs från övrigt avfall. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få möjlighet till en årlig indexhöjning av både renhållnings- och 
avfallstaxan enligt konsumentprisindex för att täcka framtida ökade kostnader för slam- och 
renhållningsentreprenad.

Kostenheten 
Kostenheten tillhandahåller kostförsörjning efter beställning från kommunens verksamheter. 

Hylte kommun har en samlad kostorganisation sedan 2004. Verksamheten driver tolv kök och levererar mat 
till 39 olika serveringsställen. Kommunen tillämpar i huvudsak kyld mathantering, där en komponent av 
måltiden lagas från grunden i ett större kök för att sedan levereras till ett mindre kök för slutberedning 
kombinerat med en del varmmatsleveranser samt fullständig tillagning på plats i anslutning till ett par 
serveringsställen.

Enheten ser till att kunna möta de krav på näringsberäkning och hygien som ställs på dagens offentliga kök 
och utarbetar med utgångspunkt i det en matsedel som är en kombination av önskemål från olika gäster och 
vad ramar och avtal tillåter.

Inför budget 2015 har man räknat upp personalkostnaderna med 2,7 procent och med en prisökning på 1,5 
procent. Inför 2015 har även fördelningsnyckeln till kost och lokalvård ökat jämfört med 2014 vilket har 
påverkat internpriserna. 
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Enligt senaste beslutet av Barn- och ungdomsnämnden kommer Trainee och Introduktionsprogrammet flyttas 
till Unnaryd vilket innebär minskade portioner på Malmagården. Följden av det här beslutet är att kostenheten 
måste se över personalsituationen på Malmagården. Det ska dock understrykas att övertalighet inte är aktuellt. 
Enheten har pensionsavgångar vilket kommer medföra omförflyttningar mellan köken.

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att 15-timmarsbarnen på förskolorna ska få möjlighet att äta lunch 
vilket innebär högre livsmedelskostnader. I sin tur kommer enheten bli tvungen att debitera Sörgården 

Lokalvårdsenheten
Lokalvårdsenheten har ett övergripande ansvar för lokalvården inom Hylte kommun. Behovet av städning 
definieras av den beställande verksamheten medan enheten är behjälplig med rådgivning och uppmätning av 
ytor med mera och slutligen ansvarar för leveransen av beställd kvalitet. Kvadratmeterpriset och bemanningen 
regleras efter antalet kvadratmeter som lokalvårdsenheten ska städa under året. 

Städobjekten bedöms även förändras under inledningen av verksamhetsområdet med stora förändringar i 
Barn- och ungdomsnämndens städområden. Den nya förskolan Bjälkargården med kombinerat bibliotek 
kommer att ersätta fyra andra objekt. Städningen kommer att utökas på Örnahallen med anledning av 
renoveringen samt ett nytt företagscentrum som invigts vilket innebär mer städning.  

Nyckeltal

Som framgår ur ovanstående tabell är totalkostnad för en matportion olika beroende på vilken verksamhet som 
utgör beställande kund. Kostnadsbilden speglar personalkostnad och inköp av livsmedel. För hemtjänst 
tillkommer även kostnad för packning, bidrar till att totalkostnaden är högst inom den här verksamheten.

Nyckeltal kost och lokalvård

Antal sålda luncher till BUN 1 697/dag
Livsmedelskostnad för en 
skollunch 10,24 kr
Antal sålda helabonnemang ON 138/dag
Livsmedelskostnad för ett 
helabonnemang/dag 103,4 kr
Totalkostnad matportion, 
förskola 34,28 kr/dag
Totalkostnad matportion, åk 1-9 40,22 kr/dag
Totalkostnad matportion, 
gymnasiet/vuxenutbildning 42,39 kr/dag
Totalkostnad matportion,
äldreomsorg 40,91 kr/dag
Totalkostnad matportion, 
hemtjänst 53,13 kr/dag
Kostnad per städad 
kvadratmeter 178 kr/år
Antal städade kvadratmeter 37 601/dag

Nyckeltal gata och park  

Kvadratmeter gata som 
underhålls 446 000 
Kvadratmeter gräsmatta som 
underhålls 60 893
Antal mil gång- och cykelväg 0,5 mil

Nyckeltal VA och avfall

 2013 2012

Producerad mängd vatten 862 452 m³ 867 389 m³

Debiterad mängd vatten 481 332 m³ 475 171 m³

Renad mängd avloppsvatten 1 447 683 m³ 1 917 401 m³

Debiterad mängd avfallsvatten 511 729 m³ 499 768 m³

Hushållsavfall till förbränning 2 338 ton
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Investeringar

Kostenheten

Kostenheten behöver de närmaste fyra åren byta ut 15 kylvagnar. Det innebär att det blir cirka 3-4 vagnar per 
år från och med 2015. Vagnarna kostar runt 18,5 tkr/kylvagn. På grundval av detta äskas investeringsmedel 
motsvarande 100 tkr för åren 2015, 2016 och 2017.

Lokalvården

Lokalvårdsenhetens maskinpark är i behov av investeringar då den anses vara gammal och uppfyller inte 
dagens maskinstandard. Lokalvården föreslår därför att tilldelas 100 tkr för reinvesteringar för att bibehålla 
kvalitén på utförda tjänster utan att öka bemanningen. 

Park, gata och trafik

Gatunätet består i dag av cirka 446 000 kvadratmeter fördelade på en längd av 75 kilometer i nio samhällen. 
Inget regelbundet underhåll har gjorts de senaste åren. En asfaltsbeläggningsplan har därför upprättats och 
redovisar den prioritetsordning i vilken olika gator är aktuella för någon form av beläggningsåtgärd. 
Prioriteringsordningen är rangordnad inom följande årsintervall: 1, 3, 5, 10 eller mer än 10 år. Vilken typ av 
åtgärd som fordras är angiven i planen, till exempel ny beläggning, klistring eller dikning. 

Torups centrum etapp 2 kommer påbörjar under 2014. Gångväg runt Sjögårdssjön i Torup kommer förlängas 
fram till Torups centrum.  Gångvägen kommer också att handikappanpassas. Förhoppningen är att kunna 
locka ut fler i naturen för att främja folkhälsan. 

Gång- och cykelvägar ses kontinuerligt över för underhållsåtgärder. Vidare behöver maskinparken upprustas 
för att bibehålla driftsäkerheten samt säkerställa att nämnden levererar kvalitet på åtagna serviceåtaganden.

Det finns stora behov av att de kommunala lekplatserna upprustas. I investeringsbudgeten ligger förslag på att 
tre stycken lekplatser per år ska upprustas. Lekplatserna ska anpassas enligt de krav som ställs. De lekplatser 
som är belägna där det finns barn bosatta i närheten skall prioriteras. Säkerhetsstandarder för lekplatser har 
bland annat utarbetats av Byggstandardiseringskommittén, Kommunförbundet och Konsumentverket i 
Sverige. För lekplatser reglerar standarderna för gungor till exempel fallhöjd, underlag, säkerhetsavstånd och 
upphängningsanordningar. Syftet är att lekplatser ska vara säkra för barn att leka i så att ingen kan skada sig. 
Standarderna är inte tvingande och gäller inte retroaktivt. Brister i säkerhet kan dock leda till 
skadeståndsansvar och ansvaret ligger hos den som anlagt och sköter lekplatsen.

En översyn av de fyra kommunala badplatserna ska genomföras och i samband med detta ska badbryggorna 
ersättas. Mot denna bakgrund äskas 200 tkr till upprustning av badplatser.

Kommen i samarbete med Trafikverket har för avsikt att bygga en gång- och cykelbro över Kinnaredsån. 
Under 2015 beräknas projekteringsutgifterna uppgå till 100 tkr. Bron beräknas stå klar 2016 till en beräknas 
utgift på 2 000 tkr.

Mark och exploatering

Nämnden äskar 2 500 tkr för 2015, 2016 och 2017 för beredskap vid eventuell industrietablering och/eller 
bostadsbyggande. Om investeringen godkänns kommer beviljade medel nyttjas till infrastruktur. 

Vatten och avlopp

Kommunen har tidigare genomfört stora investeringar i VA-anläggningarna. Ledningsnätet är ändå i fortsatt 
behov av upprustning för att minska in- och utläckage. I dag producerar Hylte kommun 862 452 kubikmeter 
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vatten men debiterar för endast 481 332 kubikmeter, en överproduktion på cirka 79 procent. Den här överpro-
duktionen ger en ökad kostnad av kemikalier samt elförbrukning om cirka 256 tkr exklusive slitage på pumpar 
o dylikt. Hade vi i stället kunna sälja det överproducerade vattnet hade de genererat en intäkt om drygt 9 000 
tkr.

Produktionen av avloppsvatten uppgår idag till 1 447 700 kubikmeter varav 511 700 blir debiterat. Den här 
överproduktionen motsvarar en extra kostnad om cirka 1 090 tkr. Investeringsplanen innehåller därför en 
fortsatt övergripande satsning på sanering av ledningsnätet och en förstärkning av nätets kapacitet för att ta 
emot ovidkommande vatten i utjämningsmagasin eller vid reningsverk.

VA- och renhållningsenheten arbetar aktivt med att höja statusen på kommunens vatten och avloppsrenings-
verk. En förstudie inleds för en sammanslagning mellan Rydöbruks- och Torups reningsverk för att klara 
bland annat myndighetskrav. Vidare kommer även under perioden att göras en liknande förstudie för 
Långaryds- och Landeryds reningsverk. Under planperioden kommer vattenmätare i fastigheter att bytas ut då 
mätarna rekommenderas bytas ut vart tionde år för att säkerställa korrekt mätarställning. 

Renhållning

Från och med 2013 äger Hylte kommun sina kärl. De här kärlen behöver bytas ut regelbundet i takt med att de 
blir utslitna. Bedömningen inför 2015 är att fler kommer att välja utsortering av matavfall samt byte av storlek 
av grönt kärl. Detta skulle i så fall innebära ett ökat inköpsbehov. Mot denna bakgrund äskas 50 tkr för 2015, 
2016 och 2017. 

Taxor och avgifter
Avgifterna enligt VA-taxan §§ 14, 15,18 det vill säga brukningsavgifterna,  baseras på konsumentprisindex. 
Huvudmannen har rätt att reglera avgiftsbeloppen i enlighet med konsumentprisindex, dock inte oftare än en 
gång per år enligt VA-taxans § 22. 

Vatten- och avloppsverksamheten står inför flera investeringar. Nuvarande VA-taxa antogs 2013-11-28, Kf 
§78. En direkt följd av stora investeringsvolymer är ökade kapitalkostnader. De här kostnaderna kommer i sin 
tur påverka taxan. Den 1 januari 2014 höjdes VA-taxan med 1,3 procent i enlighet med konsumentprisindex. 
Inför 2015 kommer taxan höjas ytterligare med konsumentprisindex.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår som tidigare nämnts möjlighet till en årlig indexhöjning av renhållnings-
taxan enligt konsumentprisindex för att täcka framtida ökade kostnader för slam- och renhållningsentreprenad. 
Vidare föreslås att det införs en grundavgift för lägenhetsbeståndet i Hylte kommun med faktor 0,2 (112 kr/år 
och lägenhet). Denna avgift är till för att finansiera de avfall som körs till återvinningscentralen på Borabo. 
Det här förslaget skulle innebära att samtliga brukare är med och finansierar återvinningscentralen. I dagsläget 
är inte lägenhetskollektivet med och finansierar grundavgiften.  

Timavgiften för livsmedelsinspektion föreslås fastställas till 840 kronor per timme vilket motsvarar 
kommunens självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader inklusive ersättning 
för restid. I avvaktan på förslag från SKL är plan- och byggtaxan är oförändrad 2014 jämfört med utarbetat 
förslag 2013, se bilaga. Miljötaxan är oförändrad 2014 jämfört med 2013, se bilaga. Även här inväntas förslag 
från SKL.
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Serviceåtaganden och utvecklingsmål

Serviceåtaganden     
Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Avfall     

Årligen i samband med 
årsbokslutet

1. Utvärdering genom 
avvikelserapportering.                                  

95% eller mer hämtas inom 
två dygn vid utebliven 
hämtning

 

  90-94% hämtas inom två 
dygn.

 

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

  Mindre än 90% hämtas inom 
två dygn vid utebliven 
hämtning.

 

  2.Målet är nöjd kund och 
det mäts genom SCBs  
Medborgarundersökning 
som görs 2013 och 2015.                                        

90% eller fler ger kommunen 
godkänt betyg för 
sophämtning och 60% eller 
fler är nöjda med 
tillgängligheten på ÅVC.

 

   80-89%  ger kommunen 
godkänt betyg för 
sophämtning och mindre än 
50-59% är nöjda med 
tillgängligheten på ÅVC.

 

   Mindre än 80%  ger 
kommunen godkänt betyg för 
sophämtning och mindre än 
50% är nöjda med 
tillgängligheten på ÅVC.

 

Årligen i samband med 
årsbokslutet

Tre av tre kategorier 
information hittades

 

 Två av tre kategorier 
information hittades

 

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

Målet är nöjd kund och det 
mäts genom SKL 
undersökning av hemsidor 
"Information till alla". 
 
 

Mindre än en kategori 
information hittades

 

Bygglov och tillstånd     
Årligen i samband med 
årsbokslutet

95% eller fler ärenden klarar 
handläggningstiden

 

 90-94% klarar 
handläggningstiden

 

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

Att svar lämnas inom 
lagstadgad tid, 10 veckor, 
mäts genom uppföljning av 
handläggningstid
 Mindre än 90% klarar 

handläggningstiden
 

Årligen i samband med 
årsbokslut

95%  eller fler ärenden klarar 
handläggningstiden

 

 90-94% klarar 
handläggningstiden

 

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

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

Mindre än 90% klarar 
handläggningstiden

 

Gator och vägar     
Upptagning av sand/gatusopning på de 
gator som faller under kommunens ansvar 
är utförs senast 30/4.

Årligen i samband med 
årsbokslutet

Mäts genom dokumentation 
när arbetet utförs samt 
avvikelserapportering

Upptagning av sand/gatu-
sopning 95% eller fler av 
kommunens gator före 30/4.

 

   Upptagning av sand/gatusop-
ning på 94- 80% av 
kommunens gator  före 30/4.

 

   Upptagning av sand/gattu-
sopning mindre än 80% av 
kommunens gator före 30/4.
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Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Bokslut 1 gång per år 95% eller fler av parkgrönytor 
klipps vid höjd max 10 cm.

 

 94-80% av parkgrönytor 
klipps vid höjd max 10 cm.

 

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

 

Mäts genom dokumentation 
när arbetet utförs samt 
avvikelserapportering
 
 Mindre än 80% av 

parkgrönytor klipps vid höjd 
max 10 cm.

 

Övriga grönytor slås med slaghack 2 ggr/år Bokslut 1 gång per år Övriga grönytor slås med 
slaghack 2 ggr/år.

 

  Övriga grönytor slås med 
slaghack 1 gång/år.

 

  

Mäts genom dokumentation 
när arbetet utförs samt 
avvikelserapportering
 
 Övriga grönytor slås inte med 

slaghack.
 

Bokslut 1 gång per år Kontroll på plats Utsmyckning i hela 
kommunen vid jul, påsk och 
sommar.

 

  Utsmyckning i 4-8 av 
kommunens tätorter.

 

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

av kommunens tätorter.
 

Bokslut 1 gång per år Daglig tillsyn (vardagar).  

 Tillsyn var fjärde dag.  

Kommunens badplatser skall vara rena och 
säkra genom daglig tillsyn.

Mäts genom dokumentation 
när arbetet utförs samt 
avvikelserapportering Tillsyn en gång per veckan.  

Vatten och avlopp     
Bokslut 1 gång per år Dokumentation av insatser 95%  eller fler av händelserna 

åtgärdas inom ett dygn
 

  94-90% åtgärdas inom ett 
dygn

 

Du kan räkna med att vi vidtar omedelbara 
åtgärder när det uppstår problem med 
vattenkvalitén eller vattenförsörjningen
 
   Mindre än 90% åtgärdas 

inom ett dygn
 

Bokslut 1 gång per år Dokumentation av insatser  I 95% eller fler av fallen har 
åtgärder vidtagits inom fyra 
timmar

 

  I 95% eller fler av fallen har 
åtgärder vidtagits inom ett 
dygn

 

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

  I 95% av fallen har åtgärder 
vidtagits inom fyra dagar

 

 Bokslut 1 gång per år Grön markering i SKLs 
undersökning

 

  Gul markering i SKLs 
undersökning

 

  

Målet är nöjd kund och det 
mäts genom SKL 
undersökning av hemsidor 
"Information till alla".

Röd markering i SKLs 
undersökning

 

Bokslut 1 gång per år Dokumentation av insats I mer än 95% av fallen har 
man fått information 7 dagar i 
förväg

 

  I 90-94% av fallen har man 
fått information 7 dagar i 
förväg

 

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

  I  mindre än 90% av fallen har 
man fått informationen 7 
dagar i förväg.

 

Kost och lokalvård     
Vi erbjuder hygienisk kost som alla kan äta 
oavsett allergi eller andra specialbehov

Bokslut 1 gång per år 95-100% fortbildad personal  

  85-94% fortbildad personal  

  

Rapport vid bokslut. Mäts 
genom antal avvikelse-
rapporter samt procent av 
kostpersonal som fått 
fortbildning i hygien inom 
rekommenderad 
tidsintervall

0-84% fortbildad pers.  
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Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Bokslut 1 gång per år 0-5 avvikelser  

 6-10 avvikelser  

Vi ser till att alla matsedlar finns tillgängliga 
för föräldrar och närstående.

 

Rapport vid bokslut. Mäts 
genom antal 
avvikelserapporter

 Mer än 10 avvikelser  

Bokslut 1 gång per år 80-100% matråd + 75-100%  
tillfrågade matgäster med 
utvärderade svar

 

 50-79% matråd + 50-74% 
tillfrågade matgäster med 
utvärderade svar

 

Vi serverar mat som slutbrukarna känner 
att de har fått vara med och påverka 
innehållet i.

 

Rapport vid bokslut. Mäts 
genom antal genomförda 
matråd i förhållande till 
serveringsställen samt antal 
genomförda och utvärde-
rade enkätundersökningar i 
förhållande till beställande 
enheter inom grundskolan 
och antal omsorgstagare

0-49% matråd + 0-49% 
tillfrågade matgäster med 
utvärderade svar

 

Bokslut 1 gång per år 80-100% utbildad personal + 
0-20% negativa testresultat

 

 70-79% utbildad personal + 
21-50% negativa testresultat

 

Vi städar på ett sätt som uppfyller 
branschens rekommenadtioner och/eller 
internkundens kvalitetsönskningar
 
  

Rapport vid vid boksluts. 
Mäts genom procent 
lokalvårdade som 
genomgått certifierad 
utbildning samt procent 
positiva testresultat i 
enlighet med INSTA800

Mindre än 70% utbildad 
personal +  mer än 50% 
negativa testresultat
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Tillsynsnämnden

Verksamhetsområden
 Tillsynsnämnden har i av kommunfullmäktige fastställt reglemente fått ansvar som 

tillsynsmyndighet för samhällsbyggnadsnämndens (SBN) egna verksamheter

 Bygg- och miljöenhetens prövnings- och tillsynsarbete som avser SBN:s verksamhetsansvar.

Verksamhet och ekonomi
Tillsynsnämnden består av 5 ledamöter och har tillkommit för att undvika jävsituation då tillsyn och 
prövning skall ske av SBN:s egen verksamhet. Ramen för 2015 ligger på samma nivå som 2014. I 
budget 2015 finns 90 tkr avsatta för ledamöternas arvoden. 

Kostnaden för tillsynsnämnden avser endast politikerarvoden, ingen verksamhet. Tillsynsnämnden har 
ingen egen personal, se SBN. Taxor, se även där SBN.

Miljöbalken (SFS 1998: 808) och Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) bestämmer huvuddelen av 
nämndens miljöansvar och arbetsuppgifter. Mer om detta finns i tillsynsplanen som styr nämndens 
planering och prioritering av sin verksamhet, senast fastställd av nämnden mars 2013. Utveckling av 
tillsynsplanen med målsättning och prioritering av verksamheten kommer att gå vidare. 

Förändringar mellan åren
Ärendemängden bedöms vara densamma även under år 2014.  Uppskattningsvis utgör 
Tillsynsnämndens verksamhetsområde ca 15-20 procent av den totala ärendevolymen inom 
samhällsbyggnadskontorets arbetsvolym.  

Målsättningen är att klara kommunens serviceåtaganden med god service och en handläggningstid 
som inte ska överstiger sex veckor från det att kompletta handlingar i ärendet har kommit in till 
nämnden.

Investeringar
Tillsynsnämndens ledamöter föreslås bli utrustade med så kallade paddor för att minska 
resursåtgången av papper och öka tillgängligheten och kvaliteten på beslutsunderlaget till nämnden.

Kort om framtiden
Tillsynsnämndens verksamhet kommer i huvudsak vara oförändrad, men vissa områden kommer att 
följas särskilt

 VA-planering till flera av kommunens mindre byar.
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Arbets- och näringslivsnämnden

Verksamhetsområden
 Företag 
 Fritid och Folkhälsa
 Arbete/Försörjning

Verksamhet och ekonomi 

Företag
Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för att Hyltes företag ska utvecklas på bästa sätt och 
för att öka andelen nystartade företag. Vi vill uppnå detta genom ett aktivt samarbete med företagen 
och därigenom skapa ett gott företagsklimat i Hylte kommun. Vi utgår från de behov som företagen i 
kommunen har, vilket förutsätter en kontinuerlig dialog både direkt med företagen och genom deras 
organisationer. Vi ska aktivt stödja dem som vill starta företag och även uppmuntra dem som har 
funderingar ett påbörja ett företagande. Vi ska bedriva inspirerande insatser som 
Sommarlovsentreprenörer, frukostmöten, tematräffar m.m. Vi ska uppmärksamma det positiva som 
finns med företagande.

Vi kommer aktivt arbeta med nätverk både inom Region Halland och inom Smålands sjörike. Hylte 
kommun kommer stötta och hjälpa till att marknadsföra den återkommande Sjörikedagen den 6 juni.

Vi ska vara en god samarbetspartner för den som vill starta företag, affärsutveckla sitt företag, göra 
etableringar eller satsningar i vår kommun. 

För att underlätta för våra företag ska vi på olika sätt stödja dem. Ett sätt är genom en så kallad 
Företagslots (samlad kontakt med myndighetsfunktioner).

Arbets- och näringslivsnämnden vill genom ett aktivt samarbete med företag skapa ett gott 
företagsklimat i Hylte kommun. Nämnden vill utgå från de behov som företagen i kommunen har och 
verka för att företagen i kommunen ska kunna utvecklas. För det krävs en aktiv dialog med företagen.

Arbets- och näringslivsnämnden vill verka för en ökad nyetablering av företag och skapa fler 
arbetstillfällen. Tillsammans med andra nämnder ska nämnden stödja dem som vill flytta till Hylte 
kommun. Nämnden har aktivt arbetat med arbetskraftinvandring från Mellaneuropa, främst Holland. 
Utvärderingen visar att arbetet varit framgångsrikt och bidragit till fler invånare och fler företag. 

Fritid och Folkhälsa
Intresset för hälsa och träning är fortsatt högt i samhället vilket märks på Örnahallens Hälsocenter där 
verksamheten pågår i hög utsträckning trots en pågående renovering. Högt tryck i gymmet, lika stort 
antal gruppträningspass per vecka samt stor variation i utbudet. Förhoppningen är att intresset och 
utbudet ska fortsätta att växa framöver med nya fräscha lokaler och nya möjligheter att boka pass via 
internet.

Uppdrag Hälsa riktar sig till de kommunanställda som har sex tillfällen av korttidsfrånvaro under 
senaste året. Dessa aktuella medarbetare får i grupp om 10-15 personer både teoretisk och praktisk 
utbildning inom hälsoområdet. Syftet är att ge medarbetarna en ökad kunskap om hälsofrämjande 
faktorer och sambandet mellan livsstil och hälsa. Vidare vill vi också uppmuntra till rörelseglädje, 
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delaktighet och motivation. Uppdrag Hälsa är förlagt på arbetstid och en del av Hylte kommuns rehab-
plan. 

Vi har ett rikt föreningsliv och en väl fungerande dialog med kommunens idrottsföreningar. Tyvärr 
kan vi konstatera att vi i dagsläget inte kan tillgodose alla föreningarnas önskemål när det gäller antal 
träningstimmar i olika hallar. Det har också uppstått en del problem i samband med renoveringen av 
Örnahallens Hälsocenter där föreningarna har drabbats men dessa har kunnat lösas efter hand som de 
har uppkommit och vi ser fram emot en ny säsong i nyrenoverade lokaler.

Anläggningen CoolSki vid Örnvallen ger invånarna möjlighet till skidåkning och är en god 
ambassadör för Hylte kommun. 

Kommunen kommer tillsammans med intresserade idrottsföreningar fortsätta med en idrottsskola i 
syfte att inspirera fler barn till fysisk aktivitet och föreningsliv. Idrottsskolan vänder sig till barn i 
årskurs 2. Föreningarna står för ledare till aktiviteten och kommunen ansvarar för de administrativa 
delarna. Att ge barn möjlighet till en sund livsstil redan tidigt i livet skapar goda förutsättningar till att 
leva hälsosamt även som vuxen. 

Samarbetet med Region Halland fortsätter då regionens folkhälsoutvecklare delar lokal med vår 
personal. Det har stärkt vårt gemensamma folkhälsoarbete med Föräldrar Emellan och Boost Hylte 
som goda exempel.

Arbete/Försörjning
Inom området arbetar vi med att stötta personer i utsatta situationer. I arbetet med missbruksvård 
skapar vi tillsammans med andra aktörer en vårdkedja. Inom ekonomiskt bistånd stöttas personer med 
otillräckliga inkomster genom försörjningsstöd och hjälp för att på sikt bli självförsörjande. Med hjälp 
av arbetsmarknadsåtgärder stöttas de personer som har svårt att direkt komma ut på den ordinarie 
arbetsmarknaden.

Våra arbetsmarknadsåtgärder bedrivs till största delen i MP-huset. Vi har i huvudsak fem 
verksamheter där.

 SLHD (svensk lokalhistorisk databas) där man digitaliserar gamla sockenstämmor protokoll.
 Affären där vi säljer i huvudsak begagnade saker som våra deltagare har reparerat och 

rengjort.
 Handtaget där man arbetar med reparationer, produktion, transporter, biltvätt m.m.
 Öppet Hus/Jobbsök där våra deltagare arbetar med att färdigställa sin CV och aktivt söka 

arbete.
 Biologdesignern som är en fördjupad vägledningsmetod som ska stärka vägen till arbete. 

På MP-huset arbetar vi också med studiebesök och friskvård.

Det råder en osäkerhet inför 2015-2017 om utfallet av ekonomiskt bistånd. Hur konjunkturen 
utvecklas kommer att ha stor betydelse. Den vikande arbetsmarknaden har påverkat utfallet negativt. 
Antalet ärende ökade under 2013 och början av 2014. 

Nämnden kommer aldrig att kunna göra annat än uppskattningar när det gäller utfallet på ekonomiskt 
bistånd och till viss del även för institutionsplaceringarna. Det innebär däremot inte att dessa kostnader 
inte går att påverka med hjälp av olika insatser. Vi arbetar aktivt med att erbjuda våra klienter lämplig 
sysselsättning som ett stöd på vägen mot självförsörjning.
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Arbets- och näringslivsnämnden arbetar systematiskt med återkommande utvecklingsdagar och 
kvalitetsförbättringar för att bedriva ett professionellt socialt arbete.  

Vi samordnar arbetet med vuxna personer utanför arbetsmarknaden. Vi har en helhetssyn där 
verksamheten bygger på ”arbetslinjen”. Personer som söker försörjningsstöd ska snarast erbjudas 
insatser för att korta vägen till arbete.

För personer med missbruksproblem har vi har infört ett mer förebyggande arbete och fler insatser på 
hemmaplan. Vi har integrerat en del av arbetet med våra arbetsmarknadsåtgärder. 

Verksamheten innefattar kontakt- och stödpersoner för vuxna samt kostnader för arbete mot våld i 
nära relationer. Våra kostnader har ökat för sådana insatser och då främst behovet av skyddat boende.

En förebyggande insats för att minska risken för ett framtida utanförskap är kommunala feriearbeten. 

Biblioteket
Det nya biblioteket i Torup (Bjälkagården) väntas stå klar till september 2014. Förutom en förbättrad 
arbetsmiljö och trevligare lokaler medför det nya biblioteket att man samlar delar av kommunens 
verksamheter på ett och samma ställe då även skolan inryms i samma byggnad.

Biblioteket har målsättningen att ge medborgarna bättre tillgång till biblioteket utanför ordinarie 
öppettider. Som ett led i det här arbetet vill biblioteket erbjuda möjligheten att ansöka om ”Meröppet-
service” där medborgaren får kvittera ut en tagg för att komma in i bibliotekets lokaler. Om taggen 
tappas bort kan en ny tagg kvitteras ut mot en kostnad. Förslaget är att medborgaren betalar 40 kr samt 
moms för förlorad tagg vilket motsvara kommunens inköpspris. Prisjustering kommer begäras om 
leverantören höjer priset. Biblioteket räknar inte med någon direkt intäktsökning för bortkomna taggar 
2015. Biblioteket har inte tänkt ta betalt för den första taggen som kvitteras ut. Mot denna bakgrund 
tillkommer en ny kostnadspost för att inleda arbetet med meröppet.  

Förändringar mellan åren
Från och med årsskiftet finns Biblioteks och kulturverksamheten under arbets- och näringslivs-
nämnden.

Den allmänna fritidsverksamheten hade under 2013 en positiv avvikelse, budgeten bör dock ligga 
oförändrad då nya riktlinjer gällande det kommunala lokala aktivitetsstödet med största sannolikhet 
kommer att innebära större utbetalningar. Åldersspannet för idrottsutövare som omfattas av LOK-
stödet ökar vilket kommer att vara gynnsamt för det lokala föreningslivet.

Även budgeten för idrotts- och fritidsanläggningar behöver ligga kvar på nuvarande nivå trots att 
hyrorna sänks för Örnvallen och Ridhuset. Minskningen i hyreskostnad motsvarar till stor del den 
besparing som lades ut i samband med hyresjusteringen inför budget 2014.

Hyreskostnaderna för Örnahallens Hälsocenter kommer att öka med nästan en miljon kronor. Om man 
bortser från detta ligger rambudgeten för verksamheten kvar på en marginellt högre nivå. Intäkterna 
beräknas öka i och med att verksamheten drar igång i nya lokaler och detta kompenserar för den 
besparing på 200 tkr som tillkom inför budget 2011 med hänsyn till den framtida renoveringen. Under 
renoveringen har stora besparingar kunnat genomföras på grund av att flera medarbetare har tagit ut 
föräldraledighet utan att ersättas. Den typen av besparingar är inte möjliga framöver.

De nedskärningar som sker och har skett på Stora Enso är en starkt bidragande orsak till att behoven 
ökar inom nämndens ansvarsområde. Det har inneburit att gruppen som tidigare har haft det svårt på 
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arbetsmarknaden har fått det ännu svårare att bli självförsörjande. Behoven finns genom ökat behov av 
ytterligare en socialsekreterare jämfört med budgeten 2014 och också i form av ökad budget för 
ekonomiskt bistånd. . Det kan också komma att behövas ytterligare insatser både inom 
arbetsmarknadsåtgärder och företag.

Om arbetet med Hollandsprojektet ska fortsätta så behövs medel för årlig avgift till Placement samt 
kringkostnader för årlig mässa.

Driftbudget
När hyran för 2014 beräknades av Bostadsstiftelsen Hyltebostäder blev det stora förändringar mellan 
2013 och 2014 för nämnderna. Hyresökningen mellan 2013 och 2014 var för arbets- och näringslivs-
nämnden (ANN) 665 tkr och bestod till största del av ökade hyror för Ridhuset och Örnvallen. Följden 
av stiftelsens nya beräkningsmodell blev att ANN fick en utökad budgetram på 659 tkr för 2014. 

Vid hyressättningen 2015 var utgångspunkten för hyressättningen återigen 2013 års hyresnivåer vilket 
innebär att hyresjusteringen 2014 inte längre är aktuell och därför behöver backas. En backning 
medför att nämndens budgetram för 2015 kommer minskas med 659 tkr. 

Mellan 2014 och 2015 har hyreskostnaderna för nämnden ökat med 752 tkr och då ingår hyresök-
ningen för den nyrenoverade Örnahallen med 990 tkr. Den täcks till viss del av minskade kostnader 
för Ridhuset och Örnvallen. 

Den totala kostnadsökningen för hyror mellan 2014 och 2015 blir för ANN 1 411 tkr.

Investeringar
I investeringsplanen från Mål- och resursplan 2014-2016 ligger 18 000 tkr för en fortsatt renovering av 
Örnahallen, etapp två. Behovet av renovering i de delar som inte omfattas av etapp ett är mycket stort. 
Förutom att det finns ett pågående vattenläckage från ett omklädningsrum på entréplan påverkas också 
helhetsbilden av den nyrenoverade delen av Örnahallen då stora delar inte alls omfattades av etapp ett. 
Till exempel blir kontrasten mellan omklädningsrummen och simhallen väldigt stor. Grupptränings-
passen är mycket populära och lokalerna används flitigt men är i dåligt skick. 

Under 2015 kommer i första hand nämndens egna investeringsmedel användas för utrustning till våra 
anläggningar. Inom planperioden kommer det även finnas behov av investeringar i de anläggningar 
som vi hyr. Störst behov finns för vår konstgräsplan.

Nämndens Serviceåtaganden

Företag
Syftet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för att Hyltes företag ska utvecklas på bästa sätt och 
för en ökad andel nystartade företag. Vi vill uppnå detta genom;

• ett aktivt samarbete tillsammans med företagen skapa ett gott företagsklimat i Hylte kommun

• att utgå från de behov som företagen i kommunen har, vilket förutsätter kontinuerlig dialog

• att aktivt stödja dem som vill starta företag
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Delmål
Uppföljnings-
intervall

Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen 0 %  

  

Du som är företagare inbjuds till återkommande 
företagsträffar

Årligen Varje år hålls minst fyra 
företagsträffar i kommunens regi

Avvikelsen högre än 0 %  

Avvikelsen mellan 0-10 %  
Avvikelsen mellan 11-20%  

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

Årligen Att personen inom tio arbetsdagar 
får en kontakt med lämplig aktör. 
Måluppfyllelse 100%

Avvikelsen högre än 20 %  

Avvikelsen mellan 0-10 %  

Avvikelsen mellan 11-20%  

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

Årligen Att företaget inom tio arbetsdagar 
ska ha fått ett svar eller vägledning 
till lämplig aktör. Måluppfyllelse 100 
%

Avvikelsen högre än 20 %  

Avvikelsen 0 %  

  

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

Årligen Att minst åtta ggr per år erbjuda 
fasta tider för Företagslots.

Avvikelsen högre än 0 %  

Fritid och Folkhälsa
Örnahallens Hälsocenter är idag den centrala mötesplatsen för fritidsaktiviteter och folkhälsa. Genom 
att invånarna mår bra och får möjlighet att stärka sig själva i olika fritidsaktiviteter gör vi Hylte 
kommun till en attraktiv plats att bo och verka i. Föreningslivet stöds genom föreningsbidrag och en 
väl utvecklad service. I nära samarbete med Region Halland bedrivs ett aktivt folkhälsoarbete.

Delmål
Uppföljnings-
intervall

Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen mellan 0-5 %  

Avvikelsen mellan 6-10%  

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

Årligen Besökaren kontaktas av en 
hälsocoach inom fem arbetsdagar.

Avvikelsen högre än 10 %  

Nöjdhetsgrad 80 % -  

Nöjdhetsgrad 70-79%  

Du som är besökare erbjuds ett 
behovsanpassat och varierat motionsutbud i 
Örnahallens Hälsocenter

Årligen Nöjdhetsgraden bland besökare på 
Hälsocenter ska vara minst 80 % 

Nöjdhetsgrad under 70%  

Avvikelsen 0 %  

  

Föreningar inbjuds till återkommande 
föreningsträffar.

Årligen Antal träffar, minst en per år utöver 
möten för fördelning av halltider. 
Måluppfyllelse 100 % Avvikelsen högre än 0 %  

Avvikelsen mellan 0-5 %  

Avvikelsen mellan 6-10%  

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

Årligen Öppethållandet.
Måluppfyllelse 100 %

Avvikelsen högre än 10 %  

Arbete och Försörjning
Inom området arbetar vi med att stötta personer i utsatta situationer. I arbetet med missbruksvård 
skapar vi tillsammans med andra aktörer en vårdkedja för att missbrukarna ska få hjälp med sin 
missbruksproblematik. Inom ekonomiskt bistånd stöttas personer med otillräckliga inkomster genom 
försörjningsstöd och en hjälp för att på sikt bli självförsörjande. Den som blir utsatt för våld av en 
närstående ska få snabb och professionell hjälp. Bland annat erbjuder vi stödsamtal och skyddat 
boende. Med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder stöttas de personer som har svårt att direkt komma ut på 
den ordinarie arbetsmarknaden.

Delmål
Uppföljnings-
intervall

Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen mellan 0-5 %  
Avvikelsen mellan 6-10%  

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

Årligen Avvikelse från åtagandet får vara 
högst 5 %, mäts genom 
avvikelserapport Avvikelsen högre än 10 %  

Avvikelsen 0 %  
  

Du som söker skyddat boende erbjuds detta 
samma dag

Årligen Måluppfyllelse 100 %, mäts genom 
avvikelserapport

Avvikelsen högre än 0 %  
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Delmål
Uppföljnings-
intervall

Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen mellan 0-10 %  
Avvikelsen mellan 11-20%  

Du som har ansökt om försörjningsstöd 
erbjuds en tid inom tio arbetsdagar

Årligen Avvikelse från åtagandet får vara 
högst 10 %, mäts genom 
avvikelserapport. Avvikelsen högre än 20 %  

Avvikelsen mellan 0-10 %  
Avvikelsen mellan 11-20%  

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

Årligen Avvikelse från åtagandet får vara 
högst 10 %, mäts genom 
avvikelserapport. Avvikelsen högre än 20 %  

Avvikelsen mellan 0-5 %  
Avvikelsen mellan 6-10%  

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

Årligen Avvikelse från åtagandet får vara 
högst 5 %, mäts genom 
avvikelserapport Avvikelsen högre än 10 %  

Avvikelsen mellan 0-10 %  
Avvikelsen mellan 11-20%  

Du som söker skuldsanering erbjuds en tid 
inom två månader.

Årligen Avvikelse från åtagandet får vara 
högst 10 %, mäts genom 
avvikelserapport. Avvikelsen högre än 20 %  

Bibliotek
Verksamheten är överflyttad till arbets- och näringslivsnämnden från kommunstyrelsen.

Delmål
Uppföljnings-
intervall

Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen mellan 1-5 %  

Avvikelsen mellan 6-20%  

Du kan låna eller läsa böcker, tidkrifter, 
dagstidningar, talböcker, ljudböcker noter 
eller låna hem musik på CD eller DVD. Du 
kan även hyra film på biblioteket.

Minst 1 gång/år Antal besökare och utlån ska 
bibehållas. Registrerade låntagare 
ska kunna lämna inköpsönskemål.

Avvikelsen högre än 20 %  

  

  

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

Minst 1 gång/år Antal omlån i självservicen ska 
bibehållas.

  

  

  

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

Minst 1 gång/år Antalet fjärrlån ska mätas årligen 
och relateras till årets inköp.

  

  

  

Du kan få hjälp att hitta lämpliga medier och 
tjänster för olika behov. Biblioteket har 
böcker med stor stil, lättläst text och böcker 
på andra språk än svenska. 

Minst 1 gång/år Mätningar ska göras årligen på 
bestånd . Kvalitativ 
intervjuundersökning kan göras vid 
behov.   

  

  

Du som har ett funktionshinder som leder 
till lässvårigheter, t.ex. nedsatt syn eller 
dyslexi, har rätt till viss service gällande 
talböcker och talboks spelare. 

Minst 1 gång/år Mätningar ska göras årligen på 
bestånd . Kvalitativ 
intervjuundersökning kan göras vid 
behov.   

  

  

Du har tillgång till dator med Internet-
uppkoppling. Du kan få tillgång till trådlöst 
nätverk om du har egen dator med dig.

Minst 1 gång/år Mätningar ska göras årligen av 
antal bokningar samt bokade 
timmar och sättas i relation till antal 
internetdatorer.   

  

  

Du har möjlighet att besöka bibliotekets 
olika utställningar.

Minst 1 gång/år Antalet utställningar ska vara minst 
10 stycken/år.

  

  

  

Du kan släktforska i biblioteket.  1 gång/år Antalet inloggningar på släktfors-
kardatabaserna ska mätas (om 
leverantören av släktforsknings-
databaserna kan erbjuda statistik).

  

  

  

Du kan delta i vår populära 
barnkulturverksamhet

Minst 1 gång/år Antalet barnarrangemang ska vara 
ca 8/år.

  

  

  

Du har möjlighet att söka kulturbidrag till din 
kulturförening hos oss. Din kulturförening 
har också möjlighet att låna viss utrustning.

 1 gång/år Kulturbidraget ska delas ut 
motsvarande 130 tkr/år.

  



26

Kort om framtiden
 En ny, fräsch och funktionsduglig simhall kommer att finnas till hands för kommunens invånare. 

Detta kommer förhoppningsvis att främja hälsan och inspirera till aktivitet i alla olika 
åldersgrupper. Ett nytt lekland för mindre barn invigs också vilket kommer att öka Hyltes 
attraktionskraft gentemot barnfamiljer. Välutbildad och serviceinriktad personal gör att våra 
kunder känner sig nöjda och trygga i våra lokaler.

 Kommunens hälsoarbete kommer utgå från Örnahallens Hälsocenter där två hälsoutvecklare 
planerar och bedriver Uppdrag Hälsa och andra hälsofrämjande insatser i ändamålsenliga lokaler. 
Hälsoprofilbedömningar kan genomföras mot både privatperson och kommunanställd vilket 
breddar utbudet ytterligare.

 Ett nytt bokningssystem kommer att göra internetbokning möjlig med syftet att kunderna ska 
uppleva servicen som ännu bättre. Enklare användning leder förhoppningsvis till att ännu fler tar 
del av vårt fina träningsutbud. Vi utvecklar verksamheten kontinuerligt med ett tydligt kundfokus. 

 Arbetsmarknadsenheten kommer fortsatt ha ett högt tryck inom planperioden. Det finns dock 
mycket tyder på att vårt starka lokala näringsliv kommer att kompensera för stora delar av 
personalminskningarna på Stora Enso.
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Överförmyndaren

Verksamhetsområden

 Lagreglerad tillsyn av gode mäns, förvaltares och förmyndares (ställföreträdares) utövande av 
uppdragen.

  Tillståndsprövning enligt föräldrabalken rekrytering, lämplighetsprövning och utbildning av 
ställföreträdande. 

Verksamhet och ekonomi

Överförmyndarverksamheten bedrivs sedan 2012 med hjälp av Överförmyndare i samverkan 
Halmstad, Laholm och Hylte kommuner, med ett gemensamt kansli i Halmstad. De senaste årens stora 
utmaningar har varit att anskaffa gode män och att administrera deras arbete avseende 
ensamkommande 

Förändringar mellan åren

Ingen förändring jämfört med tidigare år.

Kort om framtiden

 Enligt kommande lagförslag (proposition 2013/2014:225) för ett bättre ställföreträdarskap 
kommer kraven att öka avseende rekrytering och utbildning av ställföreträdare.

 Överföring av utredningsarbete från tingsrätten till överförmyndaren.
Sammantaget kommer detta att medföra ökade kostnader redan 2015.



28

Barn och ungdomsnämnden

Verksamhetsområden

Barn och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn 
och unga enligt bestämmelserna i skollagen. (SFS 2010:800) 

Barn och ungdomsnämndens ansvar omfattar förskoleverksamhet, grundskola, kulturskola, särskola, 
fritidshem, gymnasieskola samt vuxenutbildning. 

Barn och ungdomsnämnden ansvarar över strukturella, generella och individuella insatser för barn och 
ungdom till och med 20 år. Härvid avses åtgärder och insatser enligt lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (SFS 1990:52) samt vissa delar av socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Nämndens 
uppgifter omfattar också kommunens ansvar för familjerådgivning samt samtliga verksamheter inom 
Familjecentralen.  

 Barnomsorg
 Grundskola
 Grundsärskola
 Gymnasieskola
 Vuxenutbildning samt Svenska för invandrare (SFI undervisning)
 Familjecentral med IFO/HVB/elevhälsa/öppen förskola

Verksamhet och ekonomi

En ny resursfördelningsmodell för grundskolan som följer SKL´s (Sveriges Kommuner och 
Landsting)  riktlinjer för beräkning av skolpeng till friskolor håller på att arbetas fram. Bland annat 
kommer socioekonomiska värden att vägas in i fördelningen av resurser utöver elevantalet. Hur detta 
påverkar grundskolans budget är svårt att beräkna i nuläget och därför har budget 2015 – 2017 
fördelats med samma nyckeltal som användes 2013.

Resursfördelning inom grundskolan har baserats på elevstatistik från 2014-02-28. Ökat elevantal inom 
grundskolan generar en utökning med 0,6 tjänst jämfört med 2014. Inom förskola och fritidshem har 
resurser fördelats enligt samma nivå som 2014. Folkbokföring (20140422) visar att antal barn inom 
förskolan inte kommer att förändras markant, medan däremot behovet av fritidsplatser ökar. Förskolan 
har ett ökat behov av resurser för barn med behov av särskilt stöd, statsbidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder kompenserar delvis.  I gymnasieskolan förväntas elevantalet minska under 2015 medan det 
ökar igen 2016, avdrag för organisationsutveckling har gjorts på verksamheten med 1 500 tkr 2015, 
tillägg med 1 000tkr år 2016 och tillägg 900 tkr 2017. Lönerna har räknats upp med 2,5 procent och 
prisökningskompensation ingår med 1,5 procent.

Förändringar mellan åren

Barn och ungdomsnämnden begär utökad budgetram år 2015 med totalt 10 468 tkr, för år 2016 med 
totalt 8 677 tkr och för år 2017 med 8 752 tkr.

Interna priser för kost och städ ökar jämfört med 2014. Framförallt har kostenheten höjt portionspriset 
med cirka 4 procent jämfört med 2014, någon större volymförändring är inte gjord. I budgetramen 
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ingår prisökningskompensation med 1,5 procent. Tilläggsanslag för ökade kostnader för kost och städ 
begärs med 650 tkr. 

Budgeterade kostnader för köp och försäljning av verksamhet från annan huvudman har ej legat på rätt 
nivå de senaste åren för verksamheterna förskola (bland annat Kyrkbacken) och grundskola. 
Tilläggsanslag begärs därför med 530 tkr för kommande år.

Hyresjusteringar 2014-2015 Barn- och ungdomsnämnden

När hyran för 2014 beräknades av Bostadsstiftelsen Hyltebostäder blev det stora förändringar mellan 
2013 och 2014 för nämnderna. Hyresökningen mellan 2013 och 2014 var för barn- och 
ungdomsnämnden (BUN) 2 721 tkr och bestod till största del av ökade hyror för den renoverade 
Örnaskolan (2395 tkr) och den nybyggda Bjälkagården (1 062 tkr) samtidigt som kostnaderna för flera 
andra fastigheter inom nämndens verksamhet minskades. Dessutom minskades kostnaden för hyror av 
kökslokalerna som nämnden betalar i kostpriset med 505 tkr. Följden av stiftelsens nya 
beräkningsmodell blev att BUN fick en utökad budgetram med 1 181 tkr för 2014, det vill säga BUN 
fick inte utökad budget för Bjälkagården.

Vid hyressättningen 2015 var utgångspunkten för hyressättningen återigen 2013 års hyresnivåer vilket 
innebär att hyresjusteringen 2014 inte längre är aktuell och därför behöver backas. En backning 
medför att nämndens budgetram för 2015 kommer minskas med 1 181 tkr. 

Mellan 2014 och 2015 har hyreskostnaderna för nämnden ökat med 1 131 tkr för BUN:s egna lokaler 
och med 543 tkr för de lokaler som betalas i kost priset, totalt 1 674 tkr. Då ingår bland annat ökade 
kostnader för kommande renoveringar av Unnaryds skola och Vildmarksgymnasiet samt kostnader 
gällande den utökade lokalytan för Kantarellen. 

I samband med samlokalisering av gymnasieskolan till Vildmarksgymnasiets lokaler i Unnaryd 
kommer nämndens hyreskostnad att minska med 329 tkr 2015 från 2016 är minskningen på helår 790 
tkr. Nämndens har också utökat lokalytan för förskolan både i Landeryd och i Kinnared vilket har 
medfört ökade kostnader motsvarande 223 tkr. Dessutom har hyran för kostens externt hyrda lokaler 
ökat med 172 tkr.

Den totala kostnadsökningen för hyror mellan 2014 och 2015 blir för BUN 2 921 tkr. Från och med 
2016 är ökningen 2 460 tkr.

Nämnd och styrelseverksamhet    
Verksamheten innefattar medel för arbetsutskottets och nämndens arbete. Oförändrad omfattning 
jämfört med innevarande år.

Kulturskola
I Kulturskolan ingår dans- musik- och bildundervisning, oförändrad omfattning.

Fritidsgårdar
Bidrag utbetalas till fritidsgårdar som drivs i regi av föreningar. Under året har Rydöbruk och 
Landeryd/Långaryd tilldelats medel. Tilläggsmedel begärs med 320 tkr för 75 % tjänst för 
återupprättande av fritidsverksamhet i Hyltebruks samhälle.

Öppen förskola   
Öppna förskolan med en förskolelärartjänst är belägen i lokaler i anslutning till Familjecentralen. 
Oförändrad omfattning jämfört med innevarande år.
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Pedagogisk omsorg 
I kommunen finns 12 förskolor, dessutom ger kommunen bidrag till en förskola i enskild regi, 
Kyrkbacken, där det för närvarande (januari 2014) är 23 barn placerade. I januari 2014 är 430 barn 
placerade i kommunens barnomsorg vilket motsvarar 86 procent av samtliga folkbokförda barn i 
åldersgruppen. Prognos inför 2015 visar inte på någon markant ökning av antal barn inom förskolan. 
Ökning (barn födda 2012) kan ses inom Hylte tätort, där nya avdelning har öppnats på Kantarellens 
förskola för att möta behoven. Antal tjänster inom förskolan är budgeterade på samma nivå som 
innevarande år. Förändring mellan åren beror främst på kost, köp av verksamhet och hyror. 

Tilläggsanslag för köp av verksamhet från annan huvudman bland annat Kyrkbacken begärs med 530 
tkr. Pedagogisk omsorg omfattar två heltidstjänster, med 15 barn inskrivna i januari 2014, oförändrad 
budget jämfört med innevarande år.

Fritidshemmen inklusive fria aktiviteter    
Budgeten rymmer kostnader för sju omsorgsenheter som alla ligger i anslutning till kommunens 
skolor. Det har varit en ökning av antal placeringar i skolbarnomsorgen.

I januari 2014 var 391 barn inskrivna på fritidshemmen jämfört med hösten 2013 då det varit i 
genomsnitt 378 barn inskrivna. Budgeterat antal tjänster inom fritidshemmen är för innevarande år 
23st.  Hylte Kommun har barn inskrivna i de äldre årskullarna i högre utsträckning än jämfört med 
andra kommuner, se statistik fritidshem. I MRP 2015 begärs därför en utökning med tre tjänster för att 
bättre kunna tillgodose behovet av fritidsomsorg.

Förskoleklass
Budgeten är lagd efter att samtliga kommunens 6-åringar är inskrivna i förskoleklass. 

Förändring mellan åren beror dels på lägre elevantal men också beräkning av antal tjänster. Tidigare år 
har samtliga enheter tilldelats som lägst 0,7 tjänst för förskoleklass detta ändras nu till 0,5 tjänst istället 
och resterande personalbudget läggs på verksamhet grundskola. 

Grundskola
Verksamheten grundskola, omfattar 14 verksamheter varav den största är reguljär undervisning där 
elevstöd och svenska som andra språk ingår. Här under kommenteras de budgetmässigt största 
verksamheterna.

Skolskjutsar, i budget 2015 är uppräkning gjord med 1,5 procent.

Reguljär undervisning Inför detaljbudgeten 2015 är målet att en ny resursfördelningsmodell för 
grundskolan kan vara klar att tillämpas. Ett förslag på modell är framtagen av ekonomienheten och 
rektorsgruppen. Hur modellen kommer att påverkar budgeten för nästkommande år är dock oklart, 
därför har resurserna för grundskolan beräknats med samma nyckeltal som 2013. Eftersom behovet av 
resurser för barn med särskilda behov ständigt ökar kommer modellen att ta hänsyn till 
socioekonomiska faktorer, tillägg för elever med behov av särskilt stöd och tillägg för nyanlända 
elever, förhoppningen är att det tydligare ska framgå hur resurserna fördelas. 

Intäkter från Migrationsverket till grundskolan har tidigare år budgeterats med 1 200 tkr, inför 2015 
begärs tilläggsanslag om 1 200 tkr för att ta bort intäktskravet och istället kommer medlen fördelas 
som ett tillägg i elevpengen då nyanlända elever tillkommer på enheterna.
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Svenska som andra språk, nämnden har tidigare år begärt utökad ram för verksamheten Svenska som 
andra språk från fonderade flyktingmedel. Förhoppning är att även 2015 få  tillskott efter de behov 
som finns, medlen är tänkta att användas som tillägg i elevpengen.

Skolsköterska, antalet skolskötersketjänster uppgår till 2,5 tjänster. 

Central elevhälsa, finns budgeterat för teckenspråksresurs, psykolog, logoped, hörselsamordnare, IT-
pedagog och motorik-pedagog, oförändrad omfattning jämfört med innevarande år.

Kurator, 3 tjänster finns budgeterat för kuratorer inom grundskolan oförändrad omfattning jämfört 
med innevarande år.

Grundsärskola
Samtliga särskoleelever har en klasstillhörighet i kommunens grundskolor. Flertalet elever har 
undervisning som särskolans personal och rektor ansvarar för. Inför 2014 minskades särskolan med 
1,5 tjänst eftersom antalet elever är färre. Oförändrad omfattning jämfört med innevarande år.

Gymnasieskola
Antal elever i gymnasieskolan fortsätter att minska under nästkommande år medan det ökar igen 2016-
2017. Nedjustering av budget har gjorts enligt organisationsutvecklingen motsvarande 1 500 tkr för 
2015 och tillägg med 1 000 tkr för 2016 och med 900tkr för 2017. 

Under vårterminen 2014 har gymnasieskolan betalt interkommunala kostnader för 411 elever, budget 
bygger på folkbokförda 379 elever. Gymnasieskolan begär tilläggsanslag med 1 500 tkr beroende på 
ökade interkommunala priser från andra kommuner och friskolor samt för de elever som går ett 4:e år. 
De elever som finns kvar ett fjärde år är dels elever som går något av introduktionsprogrammen för att 
läsa upp betygen, asyl eller anhöriginvandring, men också elever som byter program under 
gymnasiestudierna. För Hylte kommuns egna gymnasieskolor förväntas också elevantalet sjunka på 
grund av minskade elevkullar i landet. 

Inför samlokalisering av gymnasieskolan har och kommer externa lokaler att sägas upp, bland annat 
Forum och lägenheter för elevboende i Unnaryd. Tilläggsanslag för samordning av Trainee och 
Vildmarksgymnasiet begärs med 460tkr, bland annat för ökade kostnader för skolskjuts.

Gymnasiesärskola
Ökning med 300 tkr jämfört med föregående år, 9 elever förväntas att vara inskrivna i 
gymnasiesärskola hösten 2015, troligtvis varav 2 elever årskurs 4 under vårterminen 2015.

Interkommunalt pris (2014) varierar från 224tkr till 460tkr för en elev inskriven i gymnasiesärskolan.

Lärcentrum, vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI)
Förändring jämfört med innevarande år beror främst på minskat statsbidrag för analfabeter som 
uteblev för Hylte kommun då det var ett stor antal kommuner som sökt bidraget. Verksamheten för 
svenska för invandrare ökar med 0,5 tjänst eftersom det är stor tillströmning av elever (ca 140 elever). 
SFI har tidigare år tilldelats medel från fonderade flyktingmedel, förhoppningen är att även kommande 
år erhålla samma tillskott.

Förvaltningsgemensamma kostnader
Verksamheten förfogar över budget för IT-kostnader, företagshälsovård, rehabilitering, facklig tid och 
kapitalkostnader för IT-investeringar. I budget 2015 har flera interna fördelningar justerats i nämndens 
ramtilldelning, bland annat har fastprisavtalet för IT kostnader minskat med 1 576 tkr. Begärda 
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tilläggsmedel för prisökningar kost, hyra och intäktsbudget grundskolan är budgeterade som en 
besparing på verksamheten med 2 390 tkr.

Kompetensutveckling
Samma anslag med 570 tkr som 2014 ligger kvar.

Central administration
Förvaltningskontoret förfogar över 5 tjänster, personalbudgeten är oförändrad jämfört med 
innevarande år.

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

Familjehemsplaceringar
Verksamheten omfattar familjehemsvård för barn och unga. Nämnden strävar efter att i allt mindre 
omfattning anlita konsulentstödda familjehem för att istället göra egna rekryteringar, och då främst 
inom kretsen av närstående och anhöriga. Budgeten är oförändrad mot 2014.

Öppna insatser för barn och ungdomar
Verksamheten omfattar insatser i barnens och ungdomarnas hemmiljöer. Dessa utförs av 
Familjecentralens personal genom 1,75 socialpedagoger och ett antal kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer. Tilläggsanslag med 524 tkr för ungdomsrådgivare begärs till verksamheten, 
funktionen ska fungera som en resurs att aktivt stödja unga i verksamheterna eller att arbeta 
förebyggande med preventiva insatser.

IFO ärendehandläggning familj
Verksamheten innefattar kostnader för handläggning av barn- och familjeutredningar samt familjerätt. 
Förändring mellan åren beror på justering av personalbudget bland annat finansieras del av IFO-chef 
med medel från migrationsverket. 

Familjerådgivning
Familjerådgivning köps av Halmstads kommun. Avtalet innefattar även förebyggande insatser på 
mödra- och barnvårdcentralen. Förändringen mellan åren beror på justering av tjänst för 
faderskapsutredningar som från och med 2015 kommer att ingå i verksamheten för IFO 
ärendehandläggning.

Ensamkommande flyktingbarn, Lotsen/ Bryggan
Verksamheten finansieras av medel från Migrationsverket. Under perioden 2015-2017 kommer det att 
var 17 platser på boendet. Avtalet med Migrationsverket innefattar 15 platser varav 3 avser 
asylplaceringar. Intäkterna för mottagande av ensamkommande fördelas mellan HVB boendet 
Bryggan, Gymnasieskolan och Individ och familjeomsorgen.

Investeringar

IT investeringar
Under 2012 beslutades en Information och kommunikationsteknik Strategi, IKT, inom Barn och 
ungdomskontoret. Förutsättningen för att kunna fortsätta utveckla IT-investeringarna som planerat 
kommer tilläggsanslag för MRP 2014-2016 att behövas motsvarande 1 245 tkr per år, totalt 3 735 tkr. 
Medlen för IT investeringarna hanteras av Ekonomi och IT-enheten.
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Barn och ungdomsnämnden begär tilläggsanslag för kapitalkostnaderna för 2015med 912 tkr. 

Sammanfattning av Investeringsbehov för IT i skolan 2015-2017
IT investeringar 2015-2017

 2015 2016 2017
ITK för elever 600 000 600 000 600 000
Lärardatorer 220 000 220 000 220 000
Nätverk 200 000 200 000 200 000
Interaktiva tavlor 225 000 225 000 225 000
Summa: 1 245 000 1 245 000 1 245 000

Raminvesteringar
Barn och ungdomsnämnden tilldelas rambudget med 650 tkr, ingen förändring planeras inför MRP 
2015-2016. 

Nyckeltal 

Nedanstående nyckeltal kommer från Skolverkets statistik för förskola, skola och vuxenutbildning. 
Uppdraget att inhämta statistik ges årligen SCB.

Förskola Hylte Kommungrupp Riket

Kostnad (kr) per inskrivet barn 105 700 121 300 127 000

Andel % årsarbetare med    

Pedagogisk högskoleutbildning 53 64 53

Inskrivna barn per årsarbetare 5,6 5,4 5,3

Antal barn per avdelning 17,5 17,1 16,9

Grundskola Hylte Kommungrupp Riket

Kostnad (kr) per elev totalt 97 600 89 800 90 400

för undervisning 48 700 46 900 46 900

för lokaler 23 300 16 900 17 900

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 11,2 11,3 12

Andel % lärare med pedagogisk 86 89 88

högskoleexamen    

Elever i årskurs 9 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Genomsnittligt meritvärde 204,2 192,8 198,8 195,8 188,8 201,5 197

Andel (%) behörig till nationellt program 80,2 81,4 83,9 87,7 81,3 87,4 84,7

Andel (%) som uppnått målen i alla ämnen 65,8 61 70,5 63 62,7 70,9 70,6

Fritidshem Hylte kommungrupp Riket

Kostnad per barn 25 000 34 300 33 800

Andel inskrivna barn    

Av samtliga barn i % 6-9 år: 73 74,7 82,8

Av samtliga barn i % 10-12 år: 34,9 16,2 18

Inskrivna elever/anställd 13,1 12 12,5

Gymnasieskola Hylte kommungrupp Riket
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Kostnad (kr) per elev i kommunens gymnasieskolor  120 200  101 300  100 300

- för undervisning 85 700 55 500 50 000

- för lokaler 22 200 20 900 21 200

Antal elever per lärare 5,5 10,1 11,6

Andel % lärare med pedagogisk högskoleexamen 56 77 81

Andel % invånare 20 år med grundläggande 61 61 64
behörighet till högskola    

                   

Familj - och individomsorgen
Ärendetyp 2013 2012

anmälningar 292 314

utredningar 190 211

varav barnavårdsutredningar 86 90

varav yttrande mm 104 121

Öppna insatser 2013   

Stöd av socialsekreterare 8 8

Stöd av socialpedagog 38 34

barn/ungdom med kontaktperson 16 11

barn/ungdom med kontaktfamilj 11 7

Placeringar /vårddygn 2013

vårddygn institution 8790 522

Varav ensamkommande flyktingungdomar 8377 *

Varav barn/ungdom övriga 413 *

vårddygn familjehem 3092 3479

Varav ensamkommande flyktingungdomar 333 *

Varav barn/ungdom övriga 2759 *

Nämndens serviceåtaganden

Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Förskola
Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

2 gr/år Barnomsorgs ska erbjudas 
fr.o.m. 4 månader efter 
ansökan registrerats på barn 
och ungdomskontoret. Avvikelse högre än 20%  

  

  

Ditt barn erbjuds utevistelse i en utvecklande 
miljö.

1 gg/år Förskoleverksamhet som 
bedrivs utomhus ska 
genomföras i enlighet med 
läroplanen för förskolan. Avvikelse högre än 0%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

I förskolan möter ditt barn personal med 
pedagogisk högskoleutbildning.

1 gg/år Andelen personal med 
pedagogisk 
hörskoleutbildning ska ligga i 
nivå med riket. Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år Föräldrar ska erbjudas två 
enskilda samtal per år.

Avvikelse högre än 20%  

  

  

Ditt barn får efter egen förmåga ta ansvar för 
sina egna handlingar och för förskolans miljö. 

1 gg/år Arbetet mot kränkande 
behandling och utanförskap 
skall ständigt pågå. Målet är 
0- tolerans. Avvikelse högre än 0%  
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Fritidshem

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Ditt barn erbjuds rekreation och en 
meningsfull fritid som stimulerar barnets 
utveckling och lärande.

1 gg/år Föräldrar och elever ska 
uppleva att fritidshemsverk-
samheten erbjuder rekreation 
och en meningsfull fritid som 
stimulerar barnets utveckling 
och lärande 

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år Eleverna ska uppleva att de 
kan påverka och få inflytande 
i fritidshemsverksamheten.

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1gg/år Föräldrar ska erbjudas två 
enskilda samtal per läsår.

Avvikelse högre än 20%  

Grundskola

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Vid avslutad grundskoleutbildning är du 
behörig till alla nationella gymnasieprogram

1 gg/år 100 % av avgångseleverna 
från årskurs 9 är behöriga till 
alla nationella 
gymnasieprogram 

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-9%  

Avvikelse mellan 10-25%  

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

1 gg/år Andel elever med betyget (E) 
är 100 %

Avvikelse högre än 25%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år Elever ska uppleva att de får 
tydlig information om mål och 
hur deras kunskaper bedöms.
Elever ska uppleva att de kan 
påverka sitt lärande genom 
sin individuella utvecklings-
plan.
Föräldrar ska erbjudas två 
enskilda samtal per år.

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du får delta i demokrati- och 
jämställdhetsarbete.

1 gg/år Elevråd skall hållas minst 4 
gånger per läsår. 

Avvikelse högre än 20%  

  

  

Du skall inte utsättas för kränkande 
behandling eller utanförskap

1 gg/år Ingen elev ska uppleva 
kränkande behandling eller 
utanförskap.
Likabehandlingsplanen 
upprättas varje läsår 
tillsammans med eleverna.

Avvikelse högre än 0%  

Gymnasieskola Trainee- och vildmarksgymnasiet

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du undervisas av lärare som har kompetens i 
sitt ämne.

1 gg/år Kärnämnesbehörigheten 
bland lärarpersonalen ska 
vara minst 90 %.

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år Uppföljning av den 
individuella studieplanen sker 
två gånger per år i samband 
med utvecklingssamtal. Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du får vara med i planering av undervisningen 1 gg/år Delaktigheten följs upp 
genom enkätundersökning

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du får utvärdera dina kurser 1gg/år Delaktigheten följs upp 
genom enkätundersökning

Avvikelse högre än 20%  
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Gymnasieskola forts. Trainee- och vildmarksgymnasiet

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du ges möjlighet att få yrkesexamen från 
gymnasiet.

1 gg/år Andelen elever som fullgjort 
gymnasiet vilket ger 
yrkesexamen skall uppgå till 
100%. Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du får utbildning som ger dig goda och 
konkurrenskraftiga kunskaper.

1 gg/år Genomsnittlig meritpoäng ska 
vara i nivå med 
riksgenomsnittet.

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år För de elever som läser för 
högskolebehörighet skall 
uppnåendemålet vara 100% 
behörighet. Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år Upprättande av likabehand-
lingsplan sker varje läsår 
tillsammans med eleverna. 
Enkät till eleverna gällande 
delaktighet trygghet och 
gemenskap genomförs. Nöjd-
hetsgrad 100% på enkäten.

Avvikelse högre än 20%  

Gymnasieskol Introduktionsprogrammet

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år 100 %  av avgångseleverna 
skall ha genomfört 10:e 
grundskoleåret och 
gymnasieskolan inom 4 år

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du undervisas av lärare som har kompetens i 
sitt ämne.

1 gg/år Kärnämnesbehörighet bland 
lärarpersonalen ska vara 
minst 90 %.

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år Uppföljning av den 
individuella studieplanen sker 
två gånger per år i samband 
med utvecklingssamtal. Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du får vara med i planering av undervisningen 1 gg/år Delaktigheten följs upp 
genom enkätundersökning.

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du får utvärdera dina kurser 1gg/år Delaktigheten följs upp 
genom enkätundersökning.

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år Upprättande av likabehand-
lingsplan sker varje läsår till-
sammans med eleverna. 
Enkät till eleverna gällande 
delaktighet trygghet och 
gemenskap genomförs. 
Nöjdhetsgrad 100% på 
enkäten.

Avvikelse högre än 20%  

Vuxenutbildningen

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Vi utformar tillsammans med dig en plan för 
dina studier.

1 gg/år För varje elev skall en 
individuell studieplan 
upprättas.

Avvikelse högre än 20%  

  

  

Du erbjuds studie- och yrkesvägledning. 1 gg/år Verksamheten erbjuder 
studie- och yrkesvägledning

Avvikelse högre än 0%  
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Vuxenutbildningen forts.

  

  

Du som företagare ges möjlighet till dialog 
med Hyltebygdens Lärcentrum om dina 
utbildningsbehov.

1 gg/år Förfrågan om utbildning från 
näringslivet skall bedömas av 
skolledning.

  

  

  

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

1 gg/år Högskolekurser på distans 
skall erbjudas inom 
Hyltebygdens Lärcentrum 
varje läsår.

  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år Inom fem arbetsdagar skall 
utbildning i svenska för 
invandrare erbjudas den som 
omfattas av rätten att delta.

Avvikelse högre än 20%  

Individ och familjeomsorg

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du som småbarnsförälder erbjuds Öppen 
Förskola alla vardagar.

1 gg/år Öppna förskolan har öppet 
samtliga vardagar 46 veckor 
per år. 

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Ditt barn erbjuds barngrupp (Fussi) när det 
förekommit missbruk, våld, psykisk ohälsa 
eller seperationer i familjen.

1 gg/år Fussi-gruppverksamhet 
startas två gånger per termin. 
Trappan erbjuds efter behov.

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du som förälder erbjuds föräldragrupp i  
vägledande samspel.

1 gg/år Föräldragrupper – att erbjuda 
plats inom sex månader. 

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

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

1 gg/år Förhandsbedömningen ska 
vara gjord inom fjorton dagar 
efter inkommen anmälan.

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du som erbjudits individuellt anpassat stöd 
från socialtjänsten ska få detta stöd påbörjat 
senast inom tre månader.

1 gg/år Erbjuden insats ska vara 
påbörjad senast inom tre 
månader efter avslutad 
utredning.

Avvikelse högre än 20%  

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Du som söker stöd inom Familjerätten erbjuds 
detta inom fjorton dagar efter samtycke av 
båda parter.

1 gg/år Samarbetssamtalen ska 
påbörjas inom fjorton dagar 
efter samtycke till samtal.

Avvikelse högre än 20%  
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Kort om framtiden

I Barn och ungdomsnämnden mål- och resursplan tar framtiden sikte på ökad social trygghet för barn, 
unga och dess familjer som är en förutsättning för att alla barn och unga når målen för grund - och 
gymnasieskolan. 

Vuxna ska ges möjligheter att inom ramen för Hyltebygdens Lärcentrum få utbildning som motsvarar 
både kraven inom högre utbildning men också anpassas efter behov inom näringslivet.

 Öka det preventiva arbetet gentemot unga i Hylte kommun. Det finns behov av att inom 
socialtjänstens öppna insatser rekrytera en ungdomsrådgivare med placering på 
familjecentralen som aktivt kan finnas ute i verksamheterna och aktivt stödja unga och arbeta 
med förebyggande insatser i grund och i gymnasieskolan. 

 Återinföra en fritidsgårdsverksamhet med inriktning mot Örnaskolans högstadium i syfte att 
erbjuda ungdomar i de tidigare tonåren en verksamhet som är anpassad efter ungas särskilda 
behov och önskemål. Tillsammans med ett ökat stöd från socialtjänstens öppna verksamhet 
kan en återinförd fritidsgårdsverksamhet bidra till ökad social trygghet, integration och som 
kan erbjuda en meningsfull fritid för unga i Hylte. 

 Barn och ungdomsnämnden fortsätter det prioriterade arbetet mot att fler elever i Hylte 
kommun når målen för grundskolan och når behörighet till gymnasieskolans nationella yrkes- 
eller högskoleförberedande program. 

 De elever som avslutat grundskolan som inte når behörighet till nationellt program skall ges 
bästa förutsättningar att inom introduktionsprogrammens (IM) olika inriktningar nå behörighet 
till nationellt program alternativt nå de mål som planerats via den individuella studieplanen.

 Barn och ungdomsnämnden kommer att arbeta med att vidareutveckla den kommunala 
vuxenutbildningen i enlighet med skollagstiftningen och lokala behov i samverkan med 
näringslivet.

 Samordna kommunens egna gymnasieverksamheter, Traineegymnasiet, Vildmarksgymnasiet 
och Introduktionsprogrammet, till huvudlokalisering i Vildmarksgymnasiets lokaler i Unnaryd 
och därigenom, i den takt det är praktiskt möjligt, anpassa verksamhetens lokalbehov efter 
denna samordning.
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Omsorgsnämnden 

Förutsättningar Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-19 om den tilldelning omsorgsnämnden har att disponera för 
MRP 2015-2017 vilket för 2015 motsvarar 161 409 tkr, 2016: 165 342 tkr samt 2017: 169 909 tkr. 

Lönekostnader
Nämnderna är i sin ram för 2015 kompenserad för löneavtal 2014 med motsvarande 2,7 %.
I planen för 2016 kompenseras nämnderna för löneavtal 2015 med motsvarande 2,9 % och 2017 
kompenseras nämnderna för löneavtal 2016 med motsvarande 3,4 %.

Enligt SKL prognos i cirkulär 13:72 förväntas löneavtalet bli 2,8 % för 2014, 3,20 % 2015 och 3,60 % 
2016.

Den 1 oktober 2014 införs ett nytt beräkningssätt för vissa av de särskilda ersättningarna i Allmänna 
bestämmelser (AB). Det sker även vissa ändringar i § 21 avseende obekväm arbetstid. 
Krontalsbeloppen kommer att finnas kvar och förhöjs på natt mot lördag, söndag, helgdag och 
storhelg. Utöver detta införs även här en möjlighet att ta ut ersättningen i form av ledighet. För 
omsorgsnämnden innebär det en kostnad om ca 1 000 tkr.

För åren 2015-2017 innebär ökad kostnad för nämnden om ca 1 000 tkr/år.

Prisökning
I planen för 2015-2017 är nämnderna kompenserade med motsvarande 1,5 % för 2015 och 2,2 % för 
2016-2017. 

Enligt SKL prognos förväntas prisökningen bli 1,5 % för 2015, 1,8 % för 2016 och 1,9 % för 2017.

Förslag från omsorgsnämnden är baserat på det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenteras 
samt i dagsläget kända förutsättningar.

Verksamhetsområden 

 Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, 
korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård

 Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och service enligt LSS (Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade)

Ändrade förutsättningar och framtid mål- och resursplan 2015-2017

Socialstyrelsens nya föreskrift om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt 
boende 

 Socialstyrelsen har utfärdat en ny föreskrift som rör bemanning i demensboenden 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom 
och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). Denna föreskrift medför förändrade 
bemanningskrav i särskilt boende där det finns en person
med demenssjukdom samt ökade krav på bedömning, beslut och uppföljning gällande 
biståndsinsatser (myndighetsutövning).
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Nämnden beräknar att bemanningen behöver utökas nattetid med två medarbetare/natt ca 2 350 tkr, för 
att nå upp till de lagstadgade kraven. För 2015 är kostnaden ca 1 760 tkr.

Nämnden beräknar att det finns fortsatt behov av extraförstärkning vid utåtagerande demenssjukdom 
om ca 800 tkr, för att nå upp till de lagstadgade kraven. 

Nämnden beräknar att förstärkning behöver ske inom myndighetsutövningen med 
ca 300 tkr (0,75 åa), för att nå upp till de lagstadgade kraven. För 2015 är kostnaden ca 225 tkr.

Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma bemanningskraven (avser boende för människor med 
demenssjukdom) inom tilldelad ram. Verksamheten har behov av utökad ram om ca 2 585 tkr för 2015 
samt ytterligare 865 tkr för 2016-2017, för att nå upp till lagstadgade krav.

 Socialstyrelsen har även i uppdrag att utfärda föreskrifter om bemanning på särskilda boenden 
inom äldreomsorgen för andra målgrupper än demenssjuka. Det kan medföra ytterligare 
kostnadsökning på särskilt boende, beroende på vad som kommer att framgå i föreskriften 
som ännu inte är presenterad. Först när Socialstyrelsen presenterar den nya föreskriften är det 
möjligt att se ekonomiska konsekvenser för Hylte kommun även i denna del. 

 Myndigheten har nu beslutat att föreskrifterna ska träda i kraft den 31 mars 2015. 

Föreskriften är tolkningsbar och framtida inspektioner från IVO – Inspektion för vård och omsorg, får 
utvisa om bemanningen behöver förstärkas ytterligare. Från och med 2013-06-01 finns 
inspektionsansvaret i en ny myndighet: Inspektion för vård- och omsorg. 

Digital agenda

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande vad gäller att använda IT för att nå politiska mål 
för tillväxt i alla delar av landet, social välfärd, demokrati och klimatförbättringar. Syftet med den 
digitala agendan för Sverige är att samla alla pågående aktiviteter i en horisontell sammanhållen 
strategi för att ta till vara alla de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag. Vi 
har sannolikt bara sett början av alla de fördelar som användningen av it kan innebära. Använder vi 
tekniken rätt kan:

 de elever som har svårast att lära sig istället med egen dator bli bäst i
klassen på att söka, redigera och presentera information

 en svårt sjuk patient som kommer in akut på sjukhus slippa redogöra för sin sjukdomshistoria 
eftersom läkaren har fått all relevant information från den digitala patientjournalen

 fler tjänstejobb skötas hemifrån vilket ökar livskvalitén och sparar resor, tid, pengar och miljö
 it göra demokratin tillgänglig, till och med från det egna köksbordet

e-hälsa
eHälsa är samlingsnamnet på insatser, verktyg och processer inom socialtjänsten och näraliggande 
hälso- och sjukvård som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle. Nationell 
eHälsa är också namnet på den strategi som regeringen beslutade om 2010, som var en uppdatering av 
strategin Nationell IT-strategi för vård och omsorg 2006. Satsningen på eHälsa är en del av 
regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan; IT-i människans tjänst - en digital 
agenda för Sverige.

Samverkan eHälsa i Halland 
Samverkan sker mellan Region Halland och kommunerna i Halland. På den taktiska nivån eHälsa, 
ingår representanter från samtliga huvudmän och samverkansmöten genomförs regelbundet. Taktisk 
nivå eHälsa ingår i den regionala stöd- och samverkansstrukturen. 
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Utvecklingen av Den digitala agendan berör alla kommunens verksamheter och kommer att innebära 
kostnader under mål- och resursperioden 2015-2017, det är omöjligt att i dagsläget uppskatta dessa 
kostnader.

Framtidens hemsjukvård
Under 2012 påbörjades ett gemensamt arbete mellan Region Halland och kommunerna med uppdrag 
att utarbeta förslag till nytt huvudavtal för hemsjukvård i Halland. Projektgruppens förslag 
presenterades i mars 2013. Det tillsattes även en regional politisk styrgrupp med uppgift att arbeta 
vidare med vilken modell som ska gälla i Region Halland. Det har ännu inte fattats några beslut. 
Tjänsteköpsavtalet med Närsjukvården är förlängt. Budget för tjänsteköp 2014 är 3 150 tkr.

Hyresjusteringar 2014-2015 Omsorgsnämnden
När hyran för 2014 beräknades av Bostadsstiftelsen Hyltebostäder blev det stora förändringar mellan 
2013 och 2014 för nämnderna. För omsorgsnämnden minskade hyreskostnaderna mellan 2013 och 
2014 med 949 tkr, men då ingick de nya lokalerna på Realgatan 8 där bland andra verksamheterna 
omsorg i hemmet och sjukskötersketeamet utgår ifrån och som nämnden sedan tidigare hade en extern 
budget för. Minskningen av nämndens övriga lokaler var därför i praktiken 1 439 tkr. Dessutom 
minskades kostnaden för hyror av kökslokalerna som nämnden betalar i kostpriset med 340 tkr. 
Följden av stiftelsens nya beräkningsmodell blev att omsorgsnämnden fick en minskad budgetram 
med 1 774 tkr för 2014. 

Vid hyressättningen 2015 var utgångspunkten för hyressättningen återigen 2013 års hyresnivåer vilket 
innebär att hyresjusteringen 2014 inte längre är aktuell och därför behöver backas. Det medför att 
nämndens budget kommer att ökas med 1 774 tkr.  

Mellan 2014 och 2015 har hyreskostnaderna för nämnden ökat med 1 901 tkr för On:s egna lokaler 
och med 284 tkr för de lokaler som betalas i kostpriset totalt 2 185 tkr. Men i och med att Stiftelsen 
Hyltebostäder tagit över driften för kommunens fastigheter har momsreglerna ändrats så att 
kommunen kan återsöka en viss del av momsen för äldreomsorgens lokaler. Det innebär att en 
intäktsbudget lagts in motsvarande 828 för återsökt moms. 

Mellan 2014 och 2015 har hyreskostnaderna ökat med 2 185 tkr. Om hyresjusteringen 2014 backas får 
nämnden tillbaka 1 774 tkr och när intäktsbudgeten för återsökt moms på 828 tkr läggs till får 
nämnden 418 tkr för mycket. Om On istället för hela budgetjusteringen på 1 774 tkr får tillbaka 1 356 
tkr av justeringsbeloppet täcks hela hyreskostnadökningen med utökad budget.

Om inte den justering som gjordes av ramen 2014 återställs beräknas inte nämnden klara höjningen 
inom tilldelad ram.

Stora jobbmöjligheter inom vård- och omsorg 
Det kommer att behövas ungefär 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023 enligt 
en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, 144 000 till kommunernas verksamheter och 
80 000 till landstingens/regionernas. Ungefär 60 procent av rekryteringsbehovet beror på 
pensionsavgångar. Övriga 40 procent, nästan 90 000, beror på en ökad efterfrågan på vård och omsorg. 
Störst är behovet av undersköterskor i äldreomsorgen.

För omsorgskontorets del är det 62 omsorgsassistenter (2014-2018 är det 23), 6 legitimerade 
medarbetare (2014-2018 är det 2) och 4 chefer som når pensionsålder fram till 2023 (2014-2018 är det 
2).
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Ändrade förutsättningar
Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma ändrade förutsättningar inom tilldelad ram under mål- 
och resursperioden. 

Inom tilldelad ram saknas ca 3 785 tkr 2015, ytterligare 665 tkr 2016 och 2017. 

Budgetförslag per serviceåtagande

Boende 
Åtagandet omfattar verksamheten Kommunrehab och kommunens särskilda boenden.

Dagverksamhet och träning är viktiga aktiviteter för att öka, bevara och träna upp den enskildes 
färdigheter och förutsättningar för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Verksamheten som är 
förebyggande till sin karaktär medför att mer omfattande och kostnadsintensiva omsorgsbehov kan 
förebyggas. För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma bör nämnden förstärka arbetet med 
förebyggande insatser ur ett rehabiliterande och habiliterande perspektiv. Istället för att omsorgstagare 
som är utskrivningsklara på sjukhuset beviljas korttidsvistelse för träning, arbetar verksamheten med 
att utveckla Hem rehabilitering. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska kopplas in tidigare i ett 
ärende och arbeta tillsammans med omsorgshandläggare för att göra en tidig bedömning av 
omsorgstagarens funktion. De kommer i allt större utsträckning att delta i olika träffar med 
arbetsgrupperna i ”omsorg i hemmet” för att snabbare kunna sätta in insatser när en omsorgstagare 
tappar funktion eller om arbetssituationen blir för tung. Omsorgstagare och omsorgsassistenter ska 
utgå ifrån omsorgstagarens resurser istället för hjälpbehov. Minskad stimulans, träning, 
rehabilitering/habilitering, aktivering och social gemenskap kan leda till ökat behov av insatser, både i 
ordinärt och särskilt boende, en särskild boendeplats kostar ca 620 tkr/plats/år.

I åtagandet ingår även kommunens 133 lägenheter i särskilt boende, inklusive 10 korttidsplatser. 
Beläggningsgraden på särskilt boende har under 2013 varit ca 95,9 % jämfört med ca 96,6 % 2012. 
Beläggningen ökade under andra halvåret 2013 till ca 97,6 %. Varje inflyttning innebär till en början 
en ökad arbetsinsats i form av kartläggning, vård- och omsorgsplanering, kontakter med den 
nyinflyttade och dennes anhöriga/närstående.

Beläggningen på korttidsplatserna har under 2013 varit ca 68,1 % jämfört med ca 73,6 % under 2012. 
Det kan bero på att det inte var några stora utbrott av vinterkräksjuka eller influensa, som ofta medför 
att omsorgstagare behöver stanna kvar under längre tid på korttidsboendet.  

Socialstyrelsen har utfärdat en ny föreskrift som rör bemanning i demensboenden Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i 
särskilda boenden (SOSFS 2012:12). Nämnden beräknar att bemanningen behöver utökas nattetid med 
två medarbetare/natt ca 2 350 tkr, för att nå upp till de lagstadgade kraven. För 2015 är kostnaden ca 
1 760 tkr. Myndigheten har nu beslutat att föreskriften ska träda i kraft den 31 mars 2015. 

Antal omsorgstagare med utåtagerande demenssjukdom ökar på de särskilda boendena och då även 
våld och hot om våld. För att kunna tillgodose trygghet och säkerhet i boendet för omsorgstagarna och 
för att upprätthålla en god arbetsmiljö för medarbetarna, har extra personalförstärkning satts in på de 
särskilda boendena. Det finns på många enheter (särskilt boende) personer som uppvisar symtom på 
kognitiva nedsättningar/demenssjukdom. Det är oftast personer som efter inflyttning utvecklat sådana 
symtom. En boende kan vid behov få förslag på flytt till ett demensboende. Den enskilde har dock ett 
eget hyreskontrakt och avgör själv om hon/han vill flytta eller inte. 
Under hösten bildade anhörigstödet och demensteamet ett nytt team , Anhörig- och demensteamet. Det 
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uppdrag i teamet som riktar sig mot demens, har som mål att kunna arbeta både förebyggande, 
operativt och stöttande. Arbetet ska på sikt kunna minska kostnader för extraförstärkning vid 
demenssjukdom. Teamet handleder medarbetarna i att ha rätt förhållningssätt i arbetet utifrån de 
enskilda omsorgstagarnas behov. 

Nämnden bedömer att det finns behov av fortsatt extraförstärkning med ca 800 tkr för att nå upp till 
lagstadgade krav.

Nämnden bedömer kostnaden till ca 3 150 tkr inkl. extraförstärkning på helårsbasis i samband med 
utåtagerande demenssjukdom.

Socialstyrelsen har även i uppdrag att utfärda föreskrifter om bemanning på särskilda boenden för 
andra grupper än demenssjuka, vilket kan medföra ytterligare ökad kostnad på särskilt boende, 
beroende på vad som presenteras i föreskriften. Myndigheten har nu beslutat att föreskriften ska träda i 
kraft den 31 mars 2015.

Föreskriften är tolkningsbar och framtida inspektioner från ansvarig myndighet får utvisa om 
bemanningen behöver förstärkas ytterligare.

Resurser
Omsorgsnämnden beräknar inte att kunna fullfölja serviceåtagandet inom tilldelad ram, om nämnden 
ska följa socialstyrelsens nya föreskrift om bemanning. Nämnden bedömer att verksamheten har 
behov av att utöka personalbemanning nattetid med två medarbetare samt vid behov fortsätta att 
förstärka dag- och kvällstid för att nå upp till de nya föreskrifterna. Verksamheten har behov av utökad 
ram som för 2015 är ca 2 560 tkr.

Boende   Resurs 2015

51050 Särskilt boende   63 987

53500 Förebyggande verksamhet   6 254

Totalt    70 241

Omsorg i hemmet
Serviceåtagandet omfattar sjukskötersketeamet, omsorg i hemmet, socialpsykiatri (boendestöd och 
dagverksamhet för människor med psykiskt funktionshinder) samt dagverksamhet för människor med 
demenssjukdom.

Kommunsjuksköterskorna finns i en samlad organisation och arbetar med hälso- 
och sjukvård tillsammans med övriga medarbetare. Kommunens verksamheter utför en del av 
insatserna genom tjänsteköp, gäller även för palliativ vård. 

Verksamheten omsorg i hemmet arbetar med stöd och hjälp i det ordinära boendet för att främja 
kvarboende. Genom planeringsverktyget TES möjliggörs en jämförelse av planerad tid. Den planerade 
tiden är den tid, som utifrån omsorgshandläggarens beställning, verksamheterna planerar att utföra hos 
omsorgstagaren, exklusive resor och övrig personal tid. Den planerade tiden uppdateras kontinuerligt i 
arbetsgrupperna och är den tid som i dagsläget närmast beskriver utförd tid. Under 2013 har den 
planerade tiden ökat med ca 10,8 % i jämförelse med samma period 2012. Verksamheten omsorg i 
hemmet utför utöver detta även en av insatserna inom ramen för anhörigstöd - avlösning i hemmet.

Nämnden bedömer att verksamheten kommer att öka med ca 3 % per år.
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I Hyltebruk bedrivs individuellt behovsprövade dagverksamheter för människor med psykiskt 
funktionshinder och med demenssjukdom. Dagverksamheterna arbetar förebyggande för att främja 
kvarboende, bryta social isolering och stärka självständigheten hos den enskilde omsorgstagaren.    

Omsorgstyngden har under 2013 minskat inom den socialpsykiatriska enheten. Nämnden gör 
bedömningen att minskningen är tillfällig. På grund av komplicerad neuropsykiatrisk problematik, där 
en del av funktionshindret kan vara avsaknad av empatisk förmåga och impulsstyrda handlingar, ökar 
även hot om våld inom de olika enheterna. Omsorgsnämnden har ansvar för att upprätthålla en god 
arbetsmiljö för medarbetarna, brukarna ska erbjudas en lugn och trygg miljö inom dagverksamheten 
och det ska inte vistas fler personer än tillåtet i lokalerna. Dagverksamhet bedrivs i dagsläget i två 
lokaler. För att utveckla arbete på hemmaplan och undvika mer kostsamma institutionsplaceringar 
arbetar boendestödsteam för att stötta enskilda med stora stödbehov i det egna boendet. 

Resurser
Omsorgsnämnden beräknar att fullfölja serviceåtagandet inom tilldelad ram 2015. 

Omsorg i hemmet   Resurs 2015    

51001 Kommunsjuksköterskor   10 017

51010 Ordinärt boende   34 097

51015 Boendestöd/ dagverksamhet psykiatri   7 107

51025 Dagverksamhet ind behovsp   882

51040 Anhörig och demensteam   901

Totalt    53 004

Anhörigstöd
Anhörigstödet är förebyggande till sin karaktär och är till för den som dagligen eller kontinuerligt 
vårdar en anhörig eller närstående med stora omsorgsbehov. Det är inte längre frivilligt för 
kommunerna att ge stöd till anhöriga och målgruppen är utvidgad i lagstiftningen. 

För att underlätta anhörigvårdarens situation, fysiskt, psykiskt och socialt, är det individuella och 
förebyggande anhörigstödet under utveckling i Hylte kommun. Det finns tillgång till korttidsplatser i 
form av avlastning/växelvård, dagverksamhet för människor med demenssjukdom, avlösning i 
hemmet, anhöriggrupper, enskilda stödsamtal, stödplaner, föreläsningar med mera. 

Verksamheten utvecklas i enlighet med lagstiftning och uppsatta mål i MRP 2015-2017, utveckling av 
anhörigstöd inom LSS verksamhetsområde samt socialpsykiatri är påbörjat.
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Anhörigstödet finns numera organiserat tillsammans med demensteamet i Kommunrehab och bildar 
nu nytt team Anhörig- och demensteamet

Resurser
Omsorgsnämnden beräknar att fullfölja serviceåtagandet inom tilldelad ram 2015. 

Anhörigstöd   Resurs 2015

51040 Anhörig och demensteam   901

Totalt    901

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

Kommunfullmäktige fattade beslut om verksamhetsförändring i form av serviceboende enl. LSS under 
hösten 2013. Under 2014 pågår arbetet med att färdigställa det nya serviceboendet, enligt 
Hyltebostäder beräknas inflyttning kunna ske vid årsskiftet

Resurser
Omsorgsnämnden beräknar att fullfölja serviceåtagandet inom tilldelad ram 2015. 

Bostad med särskild service   Resurs 2015

51310 Boende enligt LSS   7 897

51311 Serviceboende LSS   1 300

Totalt    9 197

Stöd och service i hemmet
Verksamheten omfattar personlig assistans, daglig verksamhet samt övriga insatser enligt LSS. 

Verksamheten personlig assistans beviljas av kommunen enligt LSS (Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) och av Försäkringskassan enligt SFB (Socialförsäkringsbalken). Kommunen 
har kostnadsansvar för de första 20 av Försäkringskassan beviljade timmarna per vecka i varje ärende. 
Kommunen har även kostnadsansvar för sjukersättning till externa utförare då deras medarbetare är 
sjuka.

Daglig verksamhet bedrivs i Hyltebruk samt i utlokaliserad verksamhet, omsorgsnämnden har även 
kostnad för 2 externt köpta platser. Medarbetarna i daglig verksamhet har tidigare utfört korttidstillsyn 
(fritids), denna verksamhet har samordnats och kommer att utföras av korttidsvistelsens medarbetare. 

I övriga insatser ingår korttidsvistelse/tillsyn, både i egen regi och i form av 2 externa köp. I övriga 
insatser ingår även kontaktpersoner, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och stödfamilj. 
Korttidsvistelse för barn- och ungdomar har behov av andra lokaler på korttidsverksamheten (LSS) för 
barn- och ungdomar. Nuvarande lokaler är inte handikappanpassade vilket resulterar i en dålig 
arbetsmiljö för medarbetarna vilket också Arbetsmiljöverket påpekade vid en tillsyn som genomfördes 
under 2013. Där finns inte möjlighet för medarbetarna som har sovande jour att vila i ett eget rum utan 
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de sover på soffan i vardagsrummet. Hyltebostäder har kontaktats och de inventerar möjliga lösningar 
på lokaler som är bättre anpassade till verksamhetens behov. 

Personalanpassning sker i förhållande till budget och behov.  

Resurser
Omsorgsnämnden beräknar att fullfölja serviceåtagandet inom tilldelad ram 2015.

Stöd och service i hemmet   Resurs 2015

51330 Personlig assistent LSS o LASS   7 661

51350 Daglig verksamhet enligt LSS   4 999

51390 Övriga insatser enligt LSS   3 662

Totalt    16 322

Omsorgsnämndens övriga verksamheter

Nämnds- och styrelseverksamhet, 344 tkr
Verksamheten omfattar, förutom nämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet som från och 
med 2012 är arvoderade.

Kontorsledning, 8 876 tkr
Verksamheten omfattar bland annat kontorsövergripande kostnader för IT och verksamhetssystem, 
övriga kostnader, fortbildning, kortare anpassningsåtgärder, lönekostnader för medarbetare i Support 
och service med mera. 

Socialstyrelsen publicerade i juli 2012 nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om 
ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. 
I samma föreskrift och allmänna råd förtydligas även kraven på innehåll/frekvens i 
myndighetsutövning, bland annat utredningens innehåll med tillhörande tider för personliga 
uppföljningar. Det innebär att myndighetsutövningen behöver förstärkas för att nå upp till de nya 
kraven med ca 225 tkr för 2015 (300 tkr på helårsbasis). Omsorgsnämnden inrymmer inte ökat behov i 
tilldelad ram. 

Särskilt boende psykiatri, 2 524 tkr
Verksamheten omfattar köp av externa platser för människor med psykiskt funktionshinder. För 
närvarande finns fyra personer placerade externt.
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Nyckeltal

Kostnadsjämförelse äldre och 
handikappomsorg totalt kr/inv

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Hylte 18 209 17 488 17 359 16 861 15 733

Varuprod. Kommuner 20 825 20 259 19 647 18 208 18 264

Liknande kommuner* 19 474 18 843 18 326 17 978 17 680

Kostnadsjämförelse 
handikappomsorg totalt kr/inv

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Hylte 6 529 6 448 4 974 4 114 4 379

Varuprod. Kommuner 8 962 8 595 6 308 5 848 7 214

Liknande kommuner* 8 254 7 949 5 959 5 772 7 103

Kostnadsjämförelse äldreomsorg 
totalt kr/inv

Bokslut 
2012

Bokslut 
2011

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Hylte 12 970 12 278 12 253 12 528 12 039

Varuprod. Kommuner 13 857 13 505 13 141 12 156 11 889

Liknande kommuner* 12 971 12 508 12 172 12 004 11 876

  Uppgifter från Vad kostar verksamheten i din kommun
  *Kommuner mellan 10 000 och 14 999 invånare
   Lägre personalkostnader 2008 pga byte av PA-system

Investeringar inom ram 

Omsorgsnämnden har sedan tidigare år ombudgeterad investeringsbudget motsvarande 
1 209 tkr förutom årlig tilldelning i MRP 2015-2017 om 400 tkr. Nämnden hade planerat att använda 
investeringsmedel till byte av larm på de särskilda boendena i MRP 2014-2016 , totalt 1 300 tkr. 

Upphandling av larm pågår, i samband med förfrågningsunderlag visade det sig att leasing av 
larmsystem var ett mer fördelaktigt alternativ. Nuvarande larmsystem är mellan 10-15 år gammalt och 
ägs av Hylte kommun. 2013 uppgick kostnader för service och reparationer till ca 165 tkr då 
serviceavtal saknas. Enligt uppgift från leverantören är reservdelar nu svåra att få tag på. Det medför 
att samtliga larm behöver bytas ut samtidigt.

Ur ett kvalitets- och trygghets perspektiv, är det för de boende viktigt att larmen på de särskilda 
boendena fungerar optimalt. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen som råder, är leasing 
idag att föredra framför ett köp av larmsystem.  Nämnden vill erbjuda de boende en trygg och säker 
larmlösning - ett system som är modernt, där service och stor del av tillbehör ingår och som 
kontinuerligt uppdateras och/eller byts ut. Nämnden önskar omvandla investeringsbudget till 
driftsbudget.

Investeringar, tkr 2015

20 sängar  240

9 stolar  30

14 Säkerhetsboxar  24

Totalt  294
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Investeringar, tkr 2016

20 sängar  240

9 stolar  30

14 Säkerhetsboxar  24

Totalt  294

Investeringar, tkr 2017

13 sängar  156

Möbler  120

Totalt  276

Nämndens serviceåtaganden och utvecklingsmål

Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligade i fem serviceåtaganden, Omsorg i hemmet, Stöd 
och service i hemmet, Boende, Bostad med särskild service samt Anhörigstöd. Till dessa åtaganden 
finns resurser och kvalitetsindikatorer kopplade som möjliggör och förtydligar på vilket sätt 
uppföljning/utvärdering ska ske. Nämnden fattade 2013-03-17  beslut om utvecklingsmål för perioden 
2014-2016, dessa kan nu revideras inför perioden 2015-2017.

Omsorgsnämnden beslutar om ambitionsnivå i form av önskad utveckling och tillhörande 
utvecklingsmål för verksamheten 2015-2017, medan omsorgskontoret ansvarar för hur dessa ska följas 
upp. 

Anhörigstöd

Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen mellan 1-13 %  

Avvikelsen mellan 14-25%  

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

Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Avvikelse från åtagande får 
vara högst      13 %. 

Avvikelsen högre än 25 %  

Undersökning genomförd 
och handlingsplaner för 
förbättringsområden är 
upprättade

 

Undersökning är genomförd  

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

Årlig kvalitativ undersökning, 
följa upp nöjdhetsgrad hos 
kund och kontinuerligt arbeta 
med förbättringsområden. 
Redovisas i bokslut.

Undersökning är genomförd, 
resultatet analyserat och 
handlingsplaner upprättade för 
förbättringsområden.

Undersökning är ej 
genomförd

 

Avvikelsen är 0 %  

  

Vi erbjuder dig enskilda stödsamtal 
och/eller att delta i samtalsgrupper, 
del 1

Årlig kvantitativ uppföljning 
av hur många som erbjuds 
stödsamtal och deltagande i 
samtalsgrupper. Redovisas i 
bokslut.

100 % som har anhörigstöd 
erbjuds stödsamtal och/eller 
deltagande i samtalsgrupper.

Avvikelsen är mer än 0 %.  

Undersökning genomförd 
och handlingsplaner för 
förbättringsområden är 
upprättade

 

Undersökning är genomförd  

Vi erbjuder dig enskilda stödsamtal 
och/eller att delta i samtalsgrupper, 
del 2

Årlig kvalitativ undersökning, 
följa upp nöjdhetsgrad hos 
kund och kontinuerligt arbeta 
med förbättringsområden. 
Redovisas i bokslut.

Kvalitativ undersökning är 
genomförd, resultatet 
analyserat och 
handlingsplaner upprättade för 
förbättringsområden.

Undersökning är ej 
genomförd
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Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Uppföljning är genomförd  

  

Vi erbjuder dig föreläsningar och 
informationstillfällen som berör din 
livssituation, del 1

Årlig kvantitativ  uppföljning 
av antal föreläsningar, 
informationstillfälle och antal 
deltagare, samt hur många 
som erbjuds deltagande i 
ovanstående. Redovisas i 
bokslut.

Kvantitativ uppföljning är 
genomförd.

Uppföljning är ej genomförd  

Undersökning genomförd 
och handlingsplaner för 
förbättringsområden är 
upprättade

 

Undersökning är genomförd  

Vi erbjuder dig föreläsningar och 
informationstillfällen som berör din 
livssituation, del 2

Årlig kvalitativ undersökning, 
följa upp nöjdhetsgrad hos 
kund och kontinuerligt arbeta 
med förbättringsområden. 
Redovisas i bokslut.

Kvalitativ uppföljning är 
genomförd, resultatet 
analyserat och 
handlingsplaner upprättade för 
förbättringsområden.

Undersökning är ej 
genomförd

 

Uppföljning är genomförd  

  

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

Årlig kvantitativ uppföljning 
av antal deltagare. 
Redovisas i bokslut.

Kvantitativ uppföljning är 
genomförd.

Undersökning är ej 
genomförd

 

Avvikelsen är 0 %  

  

Tillsammans med dig planerar vi din 
avslösning, del 1

Årlig kvantitativ uppföljning 
av antal som erbjuds en 
individuell stödplan. 
Redovisas i bokslut.

100% anhörigvårdare som 
kontaktar anhörigkonsulent 
erbjuds individuell stödplan.

Avvikelsen är mer än 0 %  

Uppföljning är genomförd  

  

Tillsammans med dig planerar vi din 
avslösning, del 2

Årlig kvantitativ uppföljning 
av hur många timmar som 
används för avlösning i 
hemmet. Redovisas i 
bokslut.

Uppföljning är genomförd.

Uppföljning är inte 
genomförd

 

Uppföljning är genomförd.  

  

Tillsammans med dig planerar vi din 
avslösning, del 3

Årlig kvantitativ uppföljning 
av hur många 
omsorgstagare som har haft 
växelvård och korttidsplats 
för avlastning av 
anhörigsvårdare. Redovisas 
i bokslut.

Uppföljning är genomförd.

Uppföljning är inte 
genomförd

 

Uppföljning är genomförd.  

  

Tillsammans med dig planerar vi din 
avslösning, del 4

Årlig kvantitativ uppföljning 
av hur många 
omsorgstagare som har haft 
dagverksamhet samt i vilken 
omfattning. Redovisas i 
bokslut.

Uppföljning är genomförd.

Uppföljning är inte 
genomförd

 

Uppföljning är genomförd  

  

Tillsammans med dig planerar vi din 
avslösning, del 5

Årlig kvantitativ uppföljning 
av hur många 
omsorgstagare som fått 
hjälp med dusch inom ramen 
för anhörigstödet. Redovisas 
i bokslut.

Uppföljning är genomförd.

Uppföljning är ej genomförd  

Särskilt boende

Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen mellan 1-5 %  

Avvikelsen mellan 6-20%  

Din ansökan tas omhand utan 
dröjsmål och du får ett beslut 
hemskickat inom fyra veckor.

Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Avvikelse från åtagande får 
vara högst 5 %. Uppföljning i 
verksamhetssystem.

Avvikelsen högre än 20 %  

Resultatet i ÖJ är ≥ 61%  

Resultatet i ÖJ är 59 - 60 %  

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

Årlig uppföljning av 
nöjdhetsgrad hos kund via 
nationell undersökning 
(Öppna jämförelser, 
indikator bemötande). 
Redovisas i bokslut.

I Öppna jämförelsers indikator 
om bemötande uppnås 
följande resultat: 2015; 61 % 
av otg anser att personalen 
alltid bemöter dem på ett bra 
sätt;  2016 är resultatet 63%  
och år 2017 är resultatet  65 
%.

Resultatet i ÖJ är ≤ 58 %  
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Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen mellan 0 - 0,1 %  

Avvikelsen mellan 0,11- 0,2 
%

 

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

Via registrering i larmdator 
följs upp att alla larm 
besvaras  och att alla som 
har behov får besök inom 15 
min. Redovisas i bokslut och 
delårsbokslut.

Avvikelse från åtagande får 
vara högst 0,1 %. 

Avvikelsen högre än 0,2 %  

Avvikelse är 0 %  

  

Du får en personlig kontakt. Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Alla otg i särskilt boende ska 
får en personlig kontakt. 
Avvikelse från åtagandet får 
inte förekomma. Avvikelsen högre än 0%  

Avvikelsen mellan 1-5 %  

Avvikelsen mellan 6-10%  

Tillsammans med dig upprättas en 
genomförandeplan. 

Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Tillsammans med otg 
upprättas en 
genomförandeplan. Avvikelsen 
från åtagandet får vara högst 5 
%. Avvikelsen högre än 10 %  

Avvikelsen mellan 0 - 3 %  

Avvikelsen mellan 4 - 6%  

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

Viktkontroll 1g/år. Redovisas 
i kvalitetsregistret Senior 
Alert.

Avvikelse från åtagande  får 
vara högst 3 % avseende årlig 
viktkontroll.

Avvikelsen högre än 7 %  

Resultatet är ≥ 60 %  

Resultatet är mellan 57 - 59 
%

 

Du får hjälp och stöd med det du inte 
klarar själv, när du själv vill.

Årlig uppföljning av 
nöjdhetsgrad hos kund via 
nationell undersökning (Vad 
tycker de äldre om 
äldreomsorgen? fråga 12). 
Redovisas i bokslut.

I fråga om omsorgstagarna 
kan påverka vid vilka tider de 
får hjälp, ska följande resultat 
uppnås: år 2015 svarar 60 % 
Ja, alltid/Oftast. År 2016 
svarar 62 % Ja, alltid/Oftast. 
År 2017 svarat 64 % Ja, 
alltid/Oftast.

Resultatet är ≤ 56 % 
(resultat från 2013 års 
undersökning)

 

Omsorg i hemmet

Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen mellan 1-2 %  

Avvikelsen mellan 2-5%  

Din ansökan tas omhand utan 
dröjsmål och du får ett beslut 
hemskickat inom fyra veckor.

Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Avvikelse från åtagande får 
vara högst     2 %. Uppföljning 
i verksamhetssystem.

Avvikelsen högre än 6 %  

Resultatet i ÖJ är ≥ 85%  

Resultatet i ÖJ är 84 %  

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

Årlig uppföljning av 
nöjdhetsgrad hos kund via 
nationell undersökning 
(Öppna jämförelser, 
indikator bemötande). 
Redovisas i bokslut.

I Öppna jämförelsers indikator 
om bemötande uppnås 
följande resultat: 2015; 85 % 
av otg anser att personalen 
alltid bemöter dem på ett bra 
sätt, 2016; 86%, 2017; 87%.

Resultatet i ÖJ är ≤ 83 %  

Avvikelsen får högst vara 
0,5 %

 

Avvikelsen mellan 0,5-1 %  

Om du har ett trygghetslarm 
installerat. När du larmar får du svar 
direkt. Vid behov kommer vi till dig 
inom 45 minuter.

Via statistik från 
larmoperatör kopplat till 
registrerat besök hos kund 
följs upp att alla som larmat 
och har behov får besök 
inom 45 min. Redovisas i 
bokslut och delårsbokslut.

Avvikelse från åtangande får 
vara högst 0,5 %. 

Avvikelsen högre än 1 %  

Avvikelse är 0 %  

  

Du får en personlig kontakt. Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Alla otg ska få en personlig 
kontakt inom en vecka efter att 
insats påbörjats. Avvikelse 
från åtagandet får inte 
förekomma. Avvikelsen högre än 0%  

Avvikelsen mellan 1-2 %  

Avvikelsen mellan 2-5%  

Tillsammans med dig upprättas en 
genomförandeplan. 

Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Tillsammans med otg 
upprättas en 
genomförandeplan (ej för 
insatser matleverans och 
trygghetslarm). Avvikelsen 
från åtagandet får vara högst 5 
%.

Avvikelsen högre än 6 %  

Avvikelsen är 0 %  

  

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

Via avvikelserapportering 
följs upp att inga nycklar har 
försvunnit. Redovisas i 
delårsbokslut och bokslut.

Ingen avvikelse från åtagandet 
får förekomma.

Avvikelsen högre än 0 %  
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Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Resultatet är ≥ 70 %  

Resultatet är mellan 67-69 
%

 

Du får hjälp och stöd med det du inte 
klarar själv när du själv vill.

Årlig uppföljning av 
nöjdhetsgrad hos kund via 
nationell undersökning (Vad 
tycker de äldre om 
äldreomsorgen? fråga 9). 
Redovisas i bokslut.

I fråga om otg kan påverka vid 
vilka tider de får hjälp, ska 
följande resultat uppnås: 2015 
svarar 70 % Ja, alltid/Oftast. 
2016 svarar 72 % Ja, 
alltid/Oftast. 2017 svarat 74 % 
Ja, alltid/Oftast.

Resultatet är ≤ 66 % 
(resultat från 2013 års 
undersökning)

 

Bostad med särskild service
Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen mellan 1-13 %  

Avvikelsen mellan 14-25%  

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

Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Avvikelse från åtagande får 
vara högst     13 %. 

Avvikelsen högre än 25 %  

Undersökning genomförd 
och handlingsplaner är 
upprättade.

 

Undersökning är genomförd  

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

Kvalitativ undersökning av 
nöjdhetsgrad hos kund vart 
tredje år. Redovisas i 
bokslut.

Undersökning är genomförd, 
resultatet analyserat och 
handlingsplaner upprättade. 

Undersökning är ej 
genomförd

 

Avvikelse är 0 %  

  

Du får en personlig kontakt. Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Alla otg ska får en personlig 
kontakt senast en vecka efter 
inflyttning. Avvikelser från 
åtagande får inte förekomma. Avvikelsen högre än 0%  

Avvikelsen mellan 1-13 %  

Avvikelsen mellan 13-25 %  

Tillsammans med dig upprättas en 
genomförandeplan.

Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Tillsammans med otg 
upprättas en 
genomförandeplan. Avvikelsen 
från åtagande får vara högst 
13 %. Avvikelsen högre än 25%  

Samma resultat som 2013  

  

Du får vid behov hjälp och stöd med 
att planera och genomföra aktiviteter i 
ditt dagliga liv, del 1

Årlig uppföljning via nationell 
undersökning KKiK. 
Redovisas i bokslut.

Bibehållet resultat från 2013. 
(Hylte erhöll bästa möjliga  
resultat 2013).

Sämre resultat än 2013.  

Du får vid behov hjälp och stöd med 
att planera och genomföra aktiviteter i 
ditt dagliga liv, del 2

Undersökning genomförd 
och handlingsplaner är 
upprättade.

 

 Undersökning är genomförd  

 

Kvalitativ undersökning av 
nöjdhetsgrad hos kund var 
tredje år, nästa 
undersökning 2014. 
Redovisas i bokslut.

Undersökning är genomförd, 
resultatet analyserat och 
handlingsplaner upprättade. 

Undersökning är ej 
genomförd

 

Stöd och service i hemmet
Delmål Uppföljningsintervall Målnivå Gradering målnivå Färg

Avvikelsen mellan 1-10 %  

Avvikelsen mellan 11-20%  

Din ansökan tas omhand utan 
dröjsmål och du får ett beslut 
hemskickat inom åtta veckor.

Delårsbokslut och bokslut. 
Uppföljning via registrering.

Avvikelse från åtagande får 
vara högst      5 %. Uppföljning 
i verksamhetssystem.

Avvikelsen högre än 21 %  

Undersökning genomförd 
och handlingsplaner är 
upprättade

 

Undersökning är genomförd  

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

Kvalitativ undersökning av 
nöjdhetsgrad hos kund var 
tredje år, nästa 
undersökning 2014.  
Redovisas i bokslut.

Undersökning är genomförd, 
resultatet analyserat och 
handlingsplaner upprättade. 

Undersökning är ej 
genomförd

 

Undersökning genomförd 
och handlingsplaner är 
upprättade.

 

Undersökning är genomförd  

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

Kvalitativ undersökning av 
nöjdhetsgrad hos kund var 
tredje år, nästa 
undersökning 2014. 
Redovisas i bokslut.

Undersökning är genomförd, 
resultatet analyserat och 
handlingsplaner upprättade. 

Undersökning är ej 
genomförd

 



Investeringar planperioden 2015-2017 Nämndernas förslag, tkr
141009

MPR beredningens förslag

Tillgängligt 

från  2013*

Budget   

2014**

Tillgäng-ligt 

2014 Plan 2015

Nämnds-

förslag

Henriks 

förslag

Förslag 

MRP-ber.

Avv Plan 

2015

Förslag 

2016

Förslag 

2017

Investeringsbudget totalt per nämnd

Kommunstyrelsen 149 360 509 60 3 660 0 3 660 3 600 60 60

IT - investeringar 1 885 5 118 7 003 4 360 5 085 1 000 6 085 725 3 145 2 945

Räddningsnämnden 1 686 960 2 646 1 110 1 110 0 1 110 0 1 460 1 860

Samhällsbyggnadsnämnden 22 615 23 750 46 365 17 950 16 450 3 050 19 500 -1 500 23 250 23 200

Arbets- och näringslivsnämnden 15 250 265 250 250 0 250 0 200 200

Barn- och ungdomsnämnden -152 650 498 650 650 0 650 0 650 650

Omsorgsnämnden 1 408 400 1 808 400 400 0 400 0 440 440

Fastighetsförvaltningen 22 257 12 600 34 857 55 650 43 800 -14 000 29 800 -11 850 56 050 41 800

Summa investeringar 49 864 44 088 93 952 80 430 71 405 -9 950 61 455 -9 025 85 255 71 155

Raminvesteringar

Kommunstyrelsen 149 60 209 60 60 60 0 60 60

IT - investeringar 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 200 1 200

Räddningsnämnden 186 60 246 60 60 60 0 60 60

Samhällsbyggnadsnämnden 83 250 333 250 250 250 0 250 250

Arbets- och näringslivsnämnden 15 250 265 250 250 250 0 200 200

Barn- och ungdomsnämnden -179 650 471 650 650 650 0 650 650

Omsorgsnämnden 1 408 400 1 808 400 400 400 0 440 440

Summa raminvesteringar 1 663 2 670 4 333 2 670 2 670 0 2 670 0 2 860 2 860

Kommunstyrelsen

Markinköp 0 300 300 300 300 300 0 300 300

Markförsäljning 0 -300 -300 -300 -300 -300 0 -300 -300

IT- investeringar utöver ram 1 885 4 118 6 003 3 360 4 085 4 085 725 1 945 1 745

IT- investeringar skolan (extra) 1 000 1 000

Inventarier Torups bibliotek 0 300 300 0 0 0 0 0 0

eFörvaltning (genomförande) 0 0 0 0 3 600 3 600 3 600 3 900 0

Summa Kommunstyrelsen 1 885 4 418 6 303 3 360 7 685 1 000 8 685 4 325 5 845 1 745
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Investeringar planperioden 2015-2017 Nämndernas förslag, tkr
141009

MPR beredningens förslag

Tillgängligt 

från  2013*

Budget   

2014**

Tillgäng-ligt 

2014 Plan 2015

Nämnds-

förslag

Henriks 

förslag

Förslag 

MRP-ber.

Avv Plan 

2015

Förslag 

2016

Förslag 

2017

Fastighetsförvaltning

Övergripande

Ram ombyggnad fastigheter 0 4 000 4 000 4 000 6 000 -1 000 5 000 2 000 6 000 6 000

Solenergi 1 000 1 000

Lag om Skydd mot olyckor 1 275 500 1 775 500 500 500 0 500 500

Energieffektivisering 913 0 913 0 1000 1 000 1000 1000 1000

Tillgänglighetsanpassning, Lagkrav 2010 100 1 000 1 100 0 0 0 0 0 0

Drift- och övervakningssystem-energieffektivisering 741 1 000 1 741 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000

Konvertering biobränsle 839 0 839 0 0 0 0 0 0

Upprustning sammanträdeslokaler 0 0 0 0 500 500 500 0 0

Kommunhus

Kommunhuset tillgänglighetsanpassning 0 0 0 2 500 2 500 -2 500 0 0 2 500 0

Upprustning arkivlokal 0 400 400 0 0 0 0 0 0

Skolfastigheter

Örnaskolan låg- och mellanstadiebyggnader 711 0 711 15 000 15 000 -5 000 10 000 0 20 000 0

Unnaryds skola Tillgänglighetsanp Hiss 0 0 0 600 600 600 0 0 0

Unnaryds skola renovering 0 0 0 12 500 12 500 -6 500 6 000 0 6 500 0

Vildmarksgymnasium 0 0 0 7 350 0 0 -7 350 0 7 350

Ny förskola Kinnared 0 0 0 0 0 0 0 10 500 0

Kinnareds skola renovering 0 0 0 0 0 0 0 5 550 0

Gamla Real 0 0 0 0 0 0 0 0 7 450

Ny förskola Torup 4 avd 11 382 0 11 382 0 0 0 0 0 0

Ny förskola Torup utrustning 0 200 200 0 0 0 0 0 0

Torups skola entré vändplan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infiltration Elias Fries 0 0 0 1 200 1 200 1 200 0 0 0

Idrottshall skola Torup 296 0 296 0 0 0 0 0 0

Idrotts- och fritidsanläggningar

Renovering Örnahallen 5 625 5 000 10 625 0 0 0 0 0 0

Renovering Örnahallen etapp 2 0 0 0 8 000 0 0 -8 000 0 18 000

Örnvallen konstgräs och löparbanor 0 0 0 2 500 2 500 2 500 0 2 000 0

Upprustning idrottsplatser 375 500 875 500 500 500 0 500 500

Summa Fastighetsförvaltning 22 257 12 600 34 857 55 650 43 800 -14 000 29 800 -11 850 56 050 41 800
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Investeringar planperioden 2015-2017 Nämndernas förslag, tkr
141009

MPR beredningens förslag

Tillgängligt 

från  2013*

Budget   

2014**

Tillgäng-ligt 

2014 Plan 2015

Nämnds-

förslag

Henriks 

förslag

Förslag 

MRP-ber.

Avv Plan 

2015

Förslag 

2016

Förslag 

2017

Räddningsnämnden

Räddningsbil, framskjuten enhet 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0

Lastväxlartank 0 900 900 0 0 0 0 0 0

Insatsfordon fyrhjulsdrift 0 0 0 800 800 800 0 0 0

Terränggående mc och släp 0 0 0 250 250 250 0 0 0

Slangtvätt 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0

Insatsledarbil 0 0 0 0 0 0 0 0 800

Lastväxlartank 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

Summa Räddningsnämnden 1 500 900 2 400 1 050 1 050 0 1 050 0 1 400 1 800

Samhällsbyggnadsnämnden

Kost- och städenheten

Reinvestering lokalvård 0 100 100 100 100 100 0 100 100

Reinvestering kostverksamhet 150 100 250 200 100 100 -100 100 100

Summa kost- och städenheten 150 200 350 300 200 0 200 -100 200 200

Gata och park

Sanering trafikmiljö 797 500 1 297 500 250 250 -250 250 250

Upprustning Järnvägsgatan-resecentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000

Upprustning Nissanleden Hyltebruk -150 0 -150 1 000 0 0 -1 000 0 0

Torup centrum etapp 2 6 050 2 000 8 050 0 0 4 000 4 000 0 4 000 0

Gångväg runt sjön Torup 393 600 993 0 600 600 600 0 0

Gång- och cykelvägar enligt plan 1 458 500 1 958 500 500 500 0 500 500

Utbyte av äldre maskiner 347 0 347 0 500 500 500 500 500

Reinvestering gata och park 224 200 424 200 2 000 -1 800 200 1 800 200 200

30-40-60 skyltar + arb (175/tätort) 364 200 564 0 0 0 0 0 0

Reinvestering asfaltsbeläggning (planlagt) 1 926 1 000 2 926 1 000 2 000 2 000 1 000 2 000 2 000

Upprustning lekplatser 0 450 450 450 450 450 0 450 450

Upprustning badplatser -72 200 128 200 200 200 0 200 200

Ram effektivisering gatubelysning 0 500 500 500 0 0 -500 0 0

Belysning gång och cykelvägar 0 500 500 500 500 500 0 500 500

Bro över Kinnaredsån 0 0 0 0 100 100 100 2 000 0

Laddstolpar 0 150 150 300 150 850 1 000 -150 150 0

Summa gata och park 11 337 6 800 18 137 5 150 7 250 3 050 10 300 2 100 10 750 6 600
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Investeringar planperioden 2015-2017 Nämndernas förslag, tkr
141009

MPR beredningens förslag

Tillgängligt 

från  2013*

Budget   

2014**

Tillgäng-ligt 

2014 Plan 2015

Nämnds-

förslag

Henriks 

förslag

Förslag 

MRP-ber.

Avv Plan 

2015

Förslag 

2016

Förslag 

2017

Mark- och exploatering

Exploatering industrimark/bostadsområde 632 3 500 4 132 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Södra industrigatan 2 480 0 2 480 0 0 0 0 0 0

Österlånggatan Unnaryd 561 0 561 0 0 0 0 0 0

Summa markförvärv 3 673 3 500 7 173 0 2 500 0 2 500 2 500 2 500 2 500

Vatten och avloppsverksamhet

Va-verksamhet enl nämndens prioritering 0 5 000 5 000 5 000 3 100 3 100 -1 900 4 800 6 800

Sanering ledningsnät 5 996 5 000 10 996 5 000 3 100 3 100 -1 900 4 700 6 800

Hyltebruks reningsverk 278 0 278 0 0 0 0 0 0

Åtgärder lukt Torups ARV 500 0 500 0 0 0 0 0 0

Summa vatten- och avlopps verksamhet 6 774 10 000 16 774 10 000 6 200 0 6 200 -3 800 9 500 13 600

Renhållning

Insamlingskärl 0 700 700 250 50 50 -200 50 50

"Samlaren" farligt avfall, 10 st 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0

Slutäckning deponi* 598 2 000 2 598 2 000 0 0 -2 000 0 0

Summa renhållning 598 3 000 3 598 2 250 50 0 50 -2 200 50 50

* Balanskontot för avsättningen till Deponin hade vid årsskiftet ett saldo motsvarande 1 541 911, 33 kr

Summa Samhällsbyggnadsnämnden 22 532 23 500 46 032 17 700 16 200 3 050 19 250 -1 500 23 000 22 950

Barn- och ungdomsnämnden

Vildmarksgymansiet 27 0 27 0 0 0 0 0 0

Summa barn- och ungdomsnämnden 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0

Summa investeringar över ram 48 201 41 418 89 619 77 760 68 735 -9 950 58 785 -9 025 86 295 68 295
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MRP förslag 2015 samt plan 2016-2017
SK 20140818 - 10 170 inv (141013)

Kommunstyrelsen 36 589 34 556 33 040 33 528 488 33 966 35 307

Räddningsnämnd 10 043 9 956 9 866 10 410 544 10 565 10 741

Samhällsbyggnadsnämnd 16 079 18 283 17 786 18 561 775 18 891 19 248

Tillsynsnämnden 91 90 90 90 0 90 90

Arbets- och näringslivsnämnd 35 727 33 543 40 381 42 477 2 096 43 768 45 225

Revision 757 825 695 695 0 695 695

Överförmyndare 734 451 451 451 0 451 451

Barn- och ungdomsnämnden 248 801 254 162 247 105 253 924 6 819 261 686 270 237

Omsorgsnämnden 154 215 157 748 161 409 163 184 1 775 168 117 172 684

Nämndernas nettokostnad 503 036 509 614 510 823 523 320 12 497 538 229 554 677

Löneavtal 0 0 6 300 6 300 0 7 600 8 800

Lönestrategisa justeringar 0 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000

e-förvaltning 0 0 2 000 2 000 0 0 0

Förändring semesterlöneskuld 466 500 0 500 500 500 500

Arbetsgivaravgift under 26 -4 241 -4 546 -4 000 -2 000 2 000 -4 000 -4 000

Kommunstyrelsen oförutsett 0 1 010 1 500 2 500 1 000 1 000 1 000

Återföring kapitalkostnader -55 340 -57 834 -67 100 -67 100 0 -65 600 -65 600

Åtebetalning FORA -9 268 0 0 0 0 0 0

Pensioner 11 774 11 100 11 500 11 500 0 13 100 14 400

Avskrivningar 29 922 32 111 38 200 38 467 267 36 967 36 967

Reavinst 0 -116 0 0 0 0 0

Reaförlust/nedskrivning 180 869 0 0 0 0 0

Övrigt finansieringen -166 51 0 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad 476 363 492 759 501 223 517 487 16 264 529 796 548 744

Skatteintäkter -374 793 -380 137 -391 528 -390 600 928 -403 972 -425 627

Preliminär slutavräkning 2 452 -1 590 0 0 0 0 0

Definitiv slutavräkning -243 382 0 0 0 0 0

Generella statsbidrag och utjämning -114 826 -125 238 -128 498 -145 432 -16 934 -148 398 -141 668

Finansiella intäkter -1 216 -1 146 -1 500 -1 500 0 1 500 1 500

Finansiella kostnader 6 709 6 000 10 300 7 000 -3 300 7 200 7 500

Resultat efter finansiella poster -5 556 -8 970 -10 003 -13 045 -3 042 -13 874 -9 551

Extraordinära poster

Årets resultat -5 556 -8 970 -10 003 -13 045 -3 042 -13 874 -9 551

Plan 2017Bokslut   2013 Prognos 2014

Rambudget 

2015 Förslag 2015 Förändring Plan 2016
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