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Folkmängd 31 december 2016 10 954
därav kvinnor 5 296
därav män 5 658

Folkmängdsförändring 440
inflyttningsnetto 399
födelsenetto 30

Kommunens yta 1 009 km2

Årets resultat 54,4 mkr
Årets investeringsvolym 43,3 mkr

Parti Mandat
Socialdemokraterna (S) 15
Centerpartiet (C) 7
Kommunens Väl (KV) 4
Moderaterna (M) 4
Sverigedemokraterna (SD) 4
Liberalerna (L) 2
Vänsterpartiet (V) 1
Miljöpartiet (Mp) 1
SPI Välfärden (SPI) 1
Totalt 39

Fakta om Hylte kommun 2016

Mandatfördelning 2016

Kommunfakta 2016

Under mandatperioden har två av ledamöterna 
från SD och en ledamot från M blivit partipolitiskt  
oberoende.
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Kapitel 1 - Förvaltningsberättelse
Det första kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen 
som enligt den kommunala redovisningslagen ska 
ingå i årsredovisningen. Den innehåller en uppföljn-
ing av kommunens verksamhet och ekonomi på 
övergripande nivå. Den inleds med ett avsnitt om God 
ekonomisk hushållning där du kan läsa om hur kom-
munens styrs. I förvaltningsberättelsen får du också 
veta vilken kvalitet som uppnåtts både vad gäller 
ekonomi och verksamhet.

I förvaltningsberättelsen beskrivs även befolkning-
sutvecklingen och kommunens miljöarbete. Där finns 
även ett avsnitt om Hylte kommun som organisation 
samt en analys av kommunens ekonomi.

Kapitel 2 - Kommunens verksamheter
I andra kapitlet finns en sammanfattning av hur 
kommunens verksamheter har bedrivits under 2016. 
Verksamheterna beskrivs sammanfattande under 
respektive nämnd; kommunstyrelsen, räddningsnämn-
den, samhällsbyggnadsnämnden, arbets- och näring-
slivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt 
omsorgsnämnden.

I respektive nämndsavsnitt kan du läsa kort om 
viktiga händelser under året samt kommentarer kring 
resultatet. Där finns också en sammanfattande tabell 
kring ekonomin och ett avsnitt om framtiden.

Kapitlet avslutas med en sammanfattande text om det 
gångna året för Bostadsstiftelsen Hyltebostäder, som 
är en del av kommunkoncernen.

Kapitel 3 – Räkenskaper
Det tredje kapitlet inleds med en sammanställning 
av finansiella nyckeltal och en beskrivning om hur 
intäkter och kostnader fördelats under 2016. Därefter 
följer en driftsredovisning med sammanfattande 
text kring de större avvikelserna. Där finns även en 
investeringsredovisning med en kort beskrivning av de 
större investeringarna.

Kapitlet avslutas med kommunens och koncernens fi-
nansiella tabeller såsom, resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalyser, tillhörande noter samt redovisn-
ingsprinciper

Kapitel 4 - Revisionsberättelse för 2016
Kapitlet inleds med en beskrivning av vilka granskn-
ingar revisionen utfört under 2016 och vilka som 
planeras för 2017. 

I revisionsberättelsen redovisar kommunens revisorer 
resultatet av sin granskning av årsredovisningen. 
Revisionsberättelsen innehåller en bedömning om 
räkenskaperna är rättvisande och om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål kommun-
fullmäktige beslutat. 
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Kommunrådet har ordet

2016 blev ett exceptionellt år för Hylte kommun. Den 
befolkningsökning som vi upplevt de senaste åren ökade 
än snabbare det gångna året. Ökningen blev hela +440 
personer och antalet invånare var vid årsskiftet 10.954. 
Det motsvarar en ökning på hela 4.18% och därmed blev 
Hylte kommun den kommun i Sverige som växte näst mest 
efter Hultsfred. Glädjande nog hade vi ett födelseöverskott 
för tredje året i rad, +31 personer. Det innebär att folk-
mängden de tre senaste åren har ökat med 953 personer.  
Året har därför till mångt och mycket handlat om att an-
passa verksamheterna utefter de nya behov som uppkom-
mit. Hylte kommun har på kort tid gått från avveckling till 
utveckling. 

Åtgärdspaketet
I december 2015 beslöt riksdagen om ett extra statsbidrag 
till kommunerna för att hantera den flykttingsituation som 
uppkom under sommaren/hösten 2015. För vår kommun, 
som under ett par år tillbaka haft ett stort mottagande av 
nyanlända och asylsökande blev andelen hela 48 miljoner 
kronor. Direkt påbörjade vi arbetet med att ta fram förslag 
på åtgärder som vi under vintern förfinade till ett stort pa-
ket som ska vara under 3 år, 2016-2018. I stor politisk 
enighet fattade fullmäktige det slutgiltiga beslutet om ”Åt-
gärdspaketet” i mars månad. Totalt omfattas 22 delprojekt 
med syftet att nå alla kommuninvånare inom områdena 
skola/förskola, arbetsmarknad och föreningslivet.

Satsningar
Under året har några viktiga satsningar genomförts efter 
FRAMTID HYLTES politiska program. På våra äldre-
boenden har satsningar gjorts för att förbättra de äldres 
vardag såsom måltidsstund och social samvaro. Till exem-
pel blev ”puben” på Sjölunda nationellt omskriven. För att 
minska barngrupperna i förskolan samt möta ett växande 
behov av barnomsorg genomfördes en historisk satsning 
på nya förskoleplatser. Totalt skapades de 110 nya platser 
om 6 avdelningar på 5 orter. Ett tydligt bevis att hela kom-
munen utvecklas när det går bra för Hylte. Vidare gjordes 
viktiga lönesatsningar på de pedagogiska yrkena, social-
sekreterare och undersköterskor.

Samverkan med näringslivet
Stor kraft har lagts för att stärka samverkan med näring-
slivet. Kommunledningen genomför fortsatt regelbundna 
företagsbesök med god dialog om gemensamma frågor. 
Under 2016 träffades två viktiga överenskommelser om 
etableringar. I Hyltebruk genomfördes ett markbyte med 
Hylte Jakt och Lantmän där förtaget ges möjlighet till en 
nybyggnation i bästa läge utmed Väg 26. I Torup förvär-
vade Kenneths Bygg AB kommunal industrimark för ny-

etablering på Nyebros Industriområde. Hylte kommun 
förvärvade i sin tur mark vid södra infarten till Hyltebruk 
som ska nu ska förädlas till attraktivt område för fram-
tida näringsetableringar. Arbetet med att lyfta HNJ ban-
ans betydelse bar frukt. Region Halland meddelade under 
året att en satsning på utökad persontrafik kommer att 
inledas i slutet på 2018. Utbyggnaden av den digitala in-
frastrukturen har fortsatt med full fart. Under sommaren 
driftsattes stora delar av våra tätorter. Tillsammans med 
fiberföreningarnas byggnation på landsbygden når vi nu en 
80% täckning med fiber i Hylte kommun. 

Utmärkelser
Under året har Hylte kommun prisats i ett antal mätnin-
gar och utmärkelser. Som ett resultat av det målinriktade 
näringslivsarbetet utsågs vi till ”årets klättrare” i Svenskt 
Näringslivs företagsranking. Med placering 103 nådde vi 
den bästa placeringen hittills. Av Hela Sverige ska leva fick 
vi 2016 års hedersomnämnande för vårt arbete med inte-
gration, digital infrastruktur och ungdomar i kommunen. 
I Svenska Miljöinstitutets klimatranking nådde vi plats 46, 
plus hela 59 placeringar. 

Ekonomi
Hylte kommuns ekonomi fortsätter utvecklas väl. Resul-
tatet blev hela 54,7 miljoner kronor. Exkluderar man det 
extra statsbidragen ligger resultatet väl i linje med budget. 
Nämnderna avviker positivt med +4.9 miljoner. Likviditen 
vid årsskiftet låg i nivå med föregående bokslut på ca 100 
miljoner. Soliditeten ökar rejält till 34.2%. Investeringarna 
på totalt 43.3 miljoner finansierades samtliga med egna 
medel. Det är andra året i rad som vi inte lånar pengar. 
Samtidigt som vi växer är det viktigt att det sker med en 
stor kostnadskontroll. Den gemensamma fastighetsför-
valtningen med Hyltebostäder fortsätter att utvecklas väl. 
Underhållet per kvadratmeter stiger samtidigt som 2.2 mil-
joner av årets hyror kunde betalas tillbaka till kommunen. 
Även för 2016 ser vi sjunkande kostnader för försörjn-
ingsstödet. På två år har kostnaden sjunket med 900.000 
kronor.

Avslutningsvis vill jag framföra ett varmt tack till alla an-
ställda, invånare, företag och föreningar som gjort 2016 
till ett fantastiskt år. Det är vi tillsammans som skapar 
framtiden för Hylte kommun!

Ronny Löfquist (S)
Kommunstyrelsens ordförande

2016 - Året som gått
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Kommunchefen har ordet

2016 är året vi kommer ihåg som ett år som avviker mer 
än vanligt från ett ”normalår”. Befolkningen fortsätter 
öka, vår befolkning ökar med 4,2%, vilket är näst mest  
i Sverige och vi börjar närma oss den magiska gränsen 
för 11 000 invånare. Detta är nivåer som vi hade i mitten 
av 1990-talet. Detta innebär också att behovet av kom-
munal service har ökat dramatiskt främst inom skola, 
förskola och socialtjänst.

Många nya medarbetare
Antal årsarbetare har ökat med ca 10% det senaste året 
och med drygt 20% de senaste två åren . Det är främst 
Barn- och ungdomsnämnden som de senaste två åren har 
ökat med osannolika 36%. Detta innebär att det kom-
munala uppdraget ser lite annorlunda ut mot vad det 
gjorde för bara några år sedan. Det är inte bara att vi har 
många nya kompetenta medarbetare utan vi har också 
fler arbetsplatser i vår kommun.  Detta innebär stora ut-
maningar för organisationen att både kunna rekrytera 
nya medarbetare och också ta hand om nyanställda på 
ett bra sätt.  En stor eloge till alla mina medarbetare som 
gör detta möjligt och dessutom säkerställer en god service 
till invånarna.

Investeringar
Under året har vi också påbörjat en av våra större och mest 
angelägna investeringar, en ny låg- och mellanstadieskola 
i Hyltebruk som har fått namnet Kråkbergsskolan. Vi har 
även skapat ytterligare 110 förskoleplatser genom om-
byggnader av lokaler, tillbyggnader av lokaler och mod-
ullösningar. Den större investeringen är tillbyggnaden av 
Sörgården med plats för två avdelningar.

Positiva resultat
2016 är också ett år där vi utmärker oss ekonomiskt.  Vi 
har under många år haft positiva resultat men aldrig i 
nivå med årets resultat på 54,4 mkr. Resultatet har sin 
förklaring i riktade statsbidrag kopplade till vårt fly-

ktingmottagande som är bland det högsta i Sverige per 
invånare.  Det goda resultatet innebär att kommunen för 
första gången sedan 1990-talet har en positiv soliditet 
även när pensionsskulden som är inarbetad före 1998 är 
medräknad. Detta är viktigt, eftersom mycket talar för 
att redovisningsreglerna kommer att förändras så att hela 
pensionsskulden ska ingå i balansräkningen.

Åtgärder för att minska arbetslöshet
Året har liksom 2015 präglats av att vi har en fortsatt 
stor andel nyanlända som väljer att bosätta sig i vår kom-
mun.  Vi har också som en naturlig följd en arbetslöshet 
som för vår del är ovanligt hög.  Ett viktigt arbete un-
der året har varit att på olika sätt bidra så att människor 
kommer närmare ett jobb. Vi bedriver ett flertal arbets-
marknadsprojekt, vi har praktikplatser, vi planerar för 
en nystart av vuxenutbildningen, stöttar civilsamhället 
på olika sätt och inte minst är vi stolta projektägare av 
Integration Halland.

Hylte kommun är inne i en intressant och spännande ut-
veckling där vi till skillnad från tidigare år öppnar nya 
förskolor, planerarar för nya bostäder, nya affärer öpp-
nar och näringslivet ser ljust på framtiden.  Detta är en 
utveckling som jag hoppas kommer att fortsätta och där 
kommunen med kompetenta medarbetare fortsätter att 
ge våra invånare den bästa servicen.

Ett stort tack för allt gott arbete som utförs!

Per Borg
Kommunchef

2016 - ett annorlunda år
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Organisationsschema

Politikerna är uppdragsgivarna 
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kommunsty-
relse och nämnder som ytterst är ansvariga för den kommu-
nala verksamheten. De anger inriktningen för kommunens 
verksamheter - vad som ska prioriteras och vad som ska ge-
nomföras. 

Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och 
de beslutar om reglementen, förordningar, policybeslut och 
riktlinjer. De styr kommunen genom att ge uppdrag, sätta 
upp mål och att ge resurser till de olika verksamheterna ur 
kommunens totala budget. 

De kommunanställda är verkställande
Det är de anställda, medarbetare och chefer som ansvarar 
för att politiska beslut genomförs i det dagliga arbetet. De 
hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och planering och 
arbetsledning. 

De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för poli-
tiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa 
detta tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna.

Kommunlednings-
kontorKommunstyrelseKommunfullmäktige

Personalutskott

Räddningsnämnd

Krisledningsnämnd

Arbets- och närings-
livskontor

Arbets- och närings-
livsnämnd

Revision

Valberedning

Valnämnd

Barn- och 
ungdomskontor

Barn- och 
ungdomsnämnd

OmsorgskontorOmsorgsnämnd

Samhällsbyggnads-
kontor

Samhällsbyggnads-
nämnd

Tillsynsnämnd

Samverkansnämnder

Patientnämnden
Hjälpmedels- och

hemsjukvårdsnämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunala bolag

Brottsförebyggande rådet
Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala pensionärsrådet
Lokala folkhälsorådet

Rådgivande organ

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
Hallwan AB (25%)
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Kommunstyrelsens 
ledamöter 2016

Andreas Algerbo (C)
Ledamot

Ronny Löfquist (S)
Kommunråd, ordförande,  

Bengt Åke Torhall (L)
Ledamot

Johan Edenholm (KV)
Ledamot

Jerzy Golowkin (-)
Ledamot

Krister Mattson (S)
Ledamot

Maria Johansson Arnström (S)
Ledamot

Marie Louice Lindström (S)
1:a vice ordförande  

Johan Fahlén Söderberg (S)
Ledamot

Anna Roos (C)
Oppositionsråd, 
2:a vice ordförande
Fr.o.m. 2016-10-21

Thom Ericsson (M)
Ledamot

Henrik Erlingson (C)
Oppositionsråd, 
2:a vice ordförande
T.o.m. 2016-10-20
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Viktiga händelser under 2016

Skogshallonet och Hjortronet. Det är namnet på två 
nya avdelningar för 4- och 5-åringar på Sörgårdens 
förskola. i september var det invigning av tillbygg-
naden och tongångarna var odelat positiva.

- Vi är jätteglada att vi kunnat nyinviga denna förskola och 
hoppas att barn, föräldrar och personal ska stortrivas. Vi 
hoppas och tror att de nya lokalerna ska komma alla avdel-
ningar till nytta, sa Per Borg kommunchef.  

- Det har blivit jättefint. Det är kul med utveckling och 

förnyelse, konstaterade Jennifer Olsson, barnskötare på 
avdelningen Blåbäret.   

- Nu har personalen och barnen helt andra möjligheter att 
samlas i gemensamma lokaler vid teater, föräldramöten och 
andra aktiviteter. Sörgården har en fantastisk ute- och inne-
miljö. Det är en positiv verksamhet, sa rektor Ann-Christin 
Johansson som agerat projektledare i byggnationen.

Invigning av tillbyggnaden  
på Sörgårdens förskola

Befolkningstillväxt på 4,2 procent
Den 31 december 2016 var antalet folkbokförda invånare 
i Hylte kommun 10 954 personer. Antalet har ökat med 
440 personer under året vilket motsvarar en befolkning-
stillväxt på 4,2 procent. Det placerar Hylte kommun på 
andra plats av Sveriges 290 kommuner. I jämförelse med 
övriga riket är det en tillväxt som är mer än dubbelt så 
hög.

Fler besökare på Örnahallens 
Hälsocenter
Besöksantalet på Örnahallens Hälsocenter har ökat 
markant jämfört med tidigare år, seniorträning har 
blivit ett uppskattat inslag och bidrar till att gymmet 
nyttjas i mycket hög grad.
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Priser under 2016

Under kommunfullmäktigemötet i november delades diplom och 
blommor ut till kommuninvånare som har utmärkt sig speciellt 
under 2015. Priser delas ut inom miljö, kultur och till en ungdoms-
ledare.

Runt 80 volontärer är engagerade som 
frivilligarbetare i Hylte kommun. Verksam-
heten består bland annat av social gemen-
skap som varvas med bland annat café, 
underhållning, ledsagning med mera. 

Kulturpris 2016
Årets kulturpris tilldelades Klass 5 på 
Rydöbruks skola som tillsammans med 
författaren Angelica Ahlefeldt skrivit 
boken: Indianställets hemlighet. Göran 
Edberg (S), ordförande i arbets- och 
näringslivsnämnden delade ut priset.

Miljöpris 2016
Årets miljöpris tilldelades Marit och 
Morgan Eriksson för arbetet med att 
rusta upp och tillgängliggöra Badhålan 
i Rydöbruk. Priset delades ut av Sam-
hällsbygnadsnämndens ordförande 
Malin Thydén Kärrman (S).

Ungdomsledarpris 2016
Ungdomsledarpriset gick i år till Joakim 
Nilsson, fotbollstränare i Hyltebruks IF. 
Priset delades ut av Birgitta Årzen (S) 
1:e vice ordförande i arbets- och näring-
slivsnämnden.

Hylte kommuns främ-
sta digitala kanal är Fa-
cebook. Vid årsskiftet 
följer 1500 personer 
kommunens officiella 
Facebook-sida och det 
är en ökning med 200 
personer sedan delårs-
bokslutet.  

En kommunövergripande verksamhet 
för integration har skapats. Där finns 
förutom en integrationskoordinator 
som samordnar integrationsfrågorna 
också resurser för kommunikation, 
ekonomi, rekrytering och handled-
ning.

Biblioteken har infört Meröppet som ett kom-
plement till det bemannade biblioteket och till 
bibliotekets tjänster på webben. Biblioteken 
har också infört e-böcker för att erbjuda ett  
bredare utbud och bättre tillgänglighet.

Den snabba utökningen av barn- och elevunderlaget har krävt personal-
förstärkningar i verksamheterna. Bland annat med 21 studiehandledare i 
skolorna och 12 integrationsvärdar i förskolorna.

Även kostenheten och lokalvårdsenheten har utökat sin personal med to-
talt tre tjänster. 

Samordning kring integrationFacebook - en viktig kanal

Ökat elevantal - mer personal
Meröppet och e-böcker

Frivilliga volontärer
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I Hylte kommun råder nolltolerans mot all form av kränkande 
särbehandling. Alla skolor har en plan mot diskriminering och 
kränkande behandling, som beskriver hur skolan ska arbeta 
för att förebygga mobbning, våld och otrygghet. Skolorna är 
arbetsplatser för både lärare och elever och där ska alla kunna 
må bra.

De fyra värdegrundspedagogerna ska arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande, vara en förstärkning till elevhälsoorganisa-
tionen och stärka värdegrundsarbetet på kommunens grund-
skolor.

– Värdegrund, det är något vi skapar tillsammans. Det är en 
integrerad del av arbetet under hela skoldagen och fritids. Barn 
och vuxna i harmoni ska hitta det bästa sättet att vara tillsam-
mans, säger Sara Walfridsson.

Stöd till lärarna
Sara Walfridsson ska, tillsammans med sina kollegor An-
nika Jacobsson, Ola Holmquist och Jennie Dannegren, vara 

ett stöd för personalen på kommunens grundskolor. De fyra 
värdegrundspedagogerna har delat upp skolorna mellan sig, 
men har gemensamt kontor på centrala barn- och elevhälsan 
i Hyltebruk.

Just nu lägger de mycket tid på att skapa relationer med rekto-
rer och personalen på ”sina” skolor. De går runt i skolmiljön, 
besöker lektioner och träffar både barn och vuxna. De påpe-
kar att lärarna är experterna som känner eleverna. Själva ska 
de vara en hjälp i det dagliga arbetet på skolorna.

– Det handlar om att skapa en vi-atmosfär på skolan, tillägger 
Ola Holmquist.

Sina uppdrag får värdegrundspedagogerna via rektor eller 
elevhälsoteam på skolan. Det kan exempelvis handla om att 
lärare vill ha hjälp att få arbetsro i klassrummet om det är en 
stökig klass eller att få klassen att arbeta mer tillsammans om 
det är en splittrad grupp. Uppdragen kan också gälla klimatet 
på skolan eller hur man talar till varandra.

– Vi tittar på hur samspelet är. Det är viktigt att eleverna är 
delaktiga och att vi alla tillsammans jobbar mot gemensamma 
långsiktiga mål, säger Jennie Dannegren.

Som en del i åtgärdspaketet satsar kommunen 
på att stärka värdegrundsarbetet inom grund-
skolan och därför har barn- och ungdomskon-
toret anställt fyra värdegrundspedagoger som 
stöd och hjälp till skolorna.

Värdegrund 
skapas tillsammans
Artikel från Oss emellan, februari 2017.
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Planer och projekt
I värdegrundspedagogernas arbete ingår att ta ett större an-
svar för skolornas planer mot diskriminering och kränkande 
behandling. Planerna ska följas upp och alla ska veta hur de 
agerar om något uppstår.

– Det spelar ingen roll vem du är, du ska bli bemött med re-
spekt, säger Annika Jacobsson.

Till hösten kommer de att vara med och leda ”Toleranspro-
jektet” för årskurs 8. Det är ett projekt som använts i skolor 
i många kommuner för att skapa ett mer tolerant samhälle 
och för att minska rekryteringen av människor till rasistiska 
organisationer. Inför detta går värdegrundspedagogerna en 
högskoleutbildning.

Sara, Annika, Ola och Jennie ser fram emot att vara med och 
skapa en god miljö i kommunens skolor tillsammans med alla 
som vistas i skomiljön. 

Annika Jacobsson, Jennie Dannegren, Ola Holmquist och Sara 
Walfridsson är kommunens fyra värdegrundspedagoger.

Åtgärdspaket - vad är det?
Kort förklarat är åtgärdspaketet insatser inom integra-
tionsområdet och innehåller ett antal aktiviteter som ska 
genomföras under 2016-2018. Satsningarna är främst 
inom tre områden: förstärkningar inom barn- och ung-
domsområdet, sysselsättningsåtgärder och samverkan med 
föreningar och civilsamhället.

Några exempel på insatser
• Enheten för nyanlända bildades för att nyanlända 

och asylsökande barn som börjar grundskolan ska tas 
emot på ett likartat sätt.

• 40 integrationsvärdar och studiehandledare har an-
ställts inom förskolan och skolan som ett stöd till per-
sonal, barn och föräldrar.

• Två sysselsättningsprojekt har startats upp – ett som 
riktar sig till ungdomar och ett som vänder sig till 
långtidsarbetslösa.

• Språkutvecklande aktiviteter genomförs – bland annat 
kurser i förberedande svenska och projektet språk-
start.

• Myndighetssamarbetet ”En väg in” har skapats för 
att underlätta myndighetskontakterna för nyanlända. 
I de gemensamma lokalerna samsas Arbetsförmed-
lingen, Skatteverket och kommunen samt Integration 
Halland.

Insatserna, som ingår i åtgärdspaketet, finansieras genom 
de pengar som riksdagen fördelade i november 2015 för 
att stödja kommuner som har tagit emot stort antal flyk-
tingar. Hylte kommun använder 32,7 miljoner kronor - av 
totalt 47,9 miljoner - till åtgärdspaketet.

Läs mer på hylte.se/integration
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Kommunvägledarna redo 
för starten av kontaktcenter
Den 1 november kör kommunen igång med den nya verksamheten kontaktcenter. Personalen 
och det tekniska är på plats. Men den nyrenoverade lokalen i markplan får vi vänta på.
– Byggföretagen har för mycket att göra. Vi fick inte in några anbud, berättar Susanne Mared, 
informations- och kanslichef.

Den första november kör kontaktcenter igång verksamheten 
som planerat. Fem kommunvägledare kommer att ta emot 
samtal och besökare och påbörja arbetet med att avlasta 
kontoren och samtidigt öka tillgängligheten och förbättra 
servicen för våra kommuninvånare. 

– Det känns fantastiskt roligt att alla äntligen är på plats 
efter mycket planering och förberedelser, säger Susanne Ma-
red. 

Tillsvidare kommer kommunvägledarna att sitta i anslutning 
till receptionen på plan två i kommunhuset. Först i slutet av 
februari nästa år räknar man med att lokalen i markplan 
ska stå klar. 

– Vi har gått ut med ett nytt anbud där vi även har lagt till 
installation av en hiss till Torups skola. Nytt krav på datum 
för möjlig inflyttning är 28 februari. Vi hoppas att det ska 
göra att fler byggföretag nappar på att lämna anbud när job-

bet blir lite större, säger Tobias Larsson, fastighetsförvaltare  
på Hyltebostäder. 

Sedan kommunvägledarna började den första september har 
de arbetat med att sätta arbetsrutiner, testat verksamhetssys-
tem och fått utbildning om kommunens olika verksamheter. 
Deras uppgift är att lära sig ”lite om mycket” för att kunna 
svara på många enklare generella frågor som kommer in till 
kommunen. 

– Överenskommelserna mellan kontoren och kontaktcentret 
om vilka frågor som kommunvägledarna ska svara på håller 
nu på att färdigställas. Till en början kan det för vissa verk-
samheter handla om väldigt enkla eller begränsade ansvars-
områden, men tanken är ju att det ska byggas på naturligt 
med tiden, förklarar Susanne Mared.

Här är de – Hylte kommuns nya kommun-
vägledare - Bodil Carlsson, Anneli Pettersson, 
Julia Jansson, Annika Åkesson och Christina 
Melin. Det är detta gäng som medarbetare 
och kommuninvånare i första hand kommer 
att mötas av när vi kontaktar kommunen via 
telefon eller besök.

Artikel från Oss emellan, september 2016.
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God ekonomisk hushållning

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning innebär att varje kommun ansvarar för att 
ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Begreppet tar avstamp i både finansiella och verksamhetsmäs-
siga mål. God ekonomisk hushållning kan därför sägas handla om att skapa en kostnadseffektiv 
och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning

Hylteborna främst   
Vår utgångspunkt är hyltebornas behov och önskemål. 
Hyltebon är alltid i fokus vilket återspeglas i vårt förhålln-
ingssätt och bemötande. I det dagliga mötet, genom dialoger 
och via undersökningar tar vi reda på vad som är viktigt för 
våra medborgare. Vi visar upp våra resultat och vill åstad-
komma ett klimat där vi delar med oss och lär av varandra.  
Oavsett utförare ska hyltebon erbjudas tjänster av hög kvalitet. 

Hylte kommuns styrmodell 
Kommunens styrmodell är ett viktigt stöd i arbetet för att 
uppnå god ekonomisk hushållning. Styrmodellen kan betrak-
tas som ett signalsystem som både vägleder och styr kom-
munen mot god ekonomisk hushållning.

Under 2014 och 2015 arbetades en ny styrmodell fram. Den 
nya modellen beslutades av kommunfullmäktige i november 
2015 och gäller från och med verksamhetsåret 2016. Styr-
modellen bygger på resultatstyrning vilket innebär att kom-
munens verksamheter styrs med fokus på resultat för att 
kunna uppnå god ekonomisk hushållning.
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God ekonomisk hushållning

 

Vad innebär resultatstyrning?
I en kommun är det minst lika intressant att tala om resultat 
i termer av vad man lyckats åstadkomma för invånare och 
andra som är mottagare av kommunens service och tjänster, 
som att tala om vilka finansiella resultat som uppnåtts. Re-
sultat handlar om i vilken utsträckning kommunen lyckas 
leverera service som håller en god kvalitet till lägsta möjliga 
kostnad. Resultatstyrning står alltså inte enbart för det finan-
siella resultatet i kommunen utan även om hur verksamheten 
bedrivs långsiktigt i ett socialt och ekologiskt perspektiv.

Det handlar även om de tjänster som kommunen levererat 
på ett sådant sätt att det ur mottagarens synvinkel skapats 
ett kvalitativt mervärde utifrån dennes behov. Givetvis finns 
det andra uppfattningar och perspektiv på vad som kan vara 
kvalitativa resultat dock är det naturligt att ta utgångspunkt 
i mottagarna av kommunens service och tjänster.

Resultatstyrning betyder förenklat att politiker styr kom-
munen utifrån de mål som de sätter upp och de kvalitetsnivåer 
som kommunens verksamheter ska uppnå. Resultatstyrning 
är en del i kommunens förbättringsarbete. Genom att mäta, 
följa upp och jämföra det egna resultatet med andras resultat 
blir det möjligt att identifiera framgångar och utvecklings-
områden. Det ger erfarenheter som används för att på så 
vis utveckla kommunens verksamhet mot ökad kvalitet på  
service och tjänster.

Grunduppdrag
Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, 
styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter 
och invånare men även politiken styr via styrande dokument. 
Grunduppdraget utgör den största delen av en kommuns 
verksamhet, vilket innefattar både obligatorisk och frivillig 
verksamhet. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdra-
get följs upp och utvärderas. Det vill säga det är kvalitets- 
styrningen som visar om grunduppdraget uppfyller god 
kvalitet eller inte.

Målstyrning
Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens grunduppdrag, sker 
parallellt andra uppdrag, program och planer som politiken 
vill styra mot. I och med varje ny mandatperiod kan kom-
munfullmäktige ta fram ett program för den politik och verk-
samhet som man avser att bedriva under perioden. Målsty-
rning kan också bli aktuellt i de fall kvalitetsnivåerna i ett 
grunduppdrag inte uppnås.

Fokus ligger även i målstyrningen på resultat vilket gör att 
dessa program och planer med mera bör utmynna i mål till 
vilka nyckeltal med målnivåer kan kopplas. Till målstyrnin-
gen kopplas även de uppdrag som politiken tilldelat kon-
toren. Uppdragen har inte alltid en direkt koppling till de 
övergripande målen.

Uppföljning av grunduppdrag och mål
Kommunfullmäktige har beslutat om såväl ekonomiska som 
verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer i sina riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Verksamheterna följs upp och ut-
värderas både vad gäller kvalitet på grunduppdraget men 
även de mål och uppdrag som politiken tilldelat. För att  
tydliggöra grunduppdraget har kommunens verksamheter 
delats in i sex olika områden oberoende av nämndsindelning:

• Utbildning och barnomsorg

• Omsorg och hjälp

• Kultur och fritid

• Bygga, bo och miljö

• Näringsliv och arbete

• Kommun och politik

• Ekonomi

Till dessa områden kommer nyckeltal med tillhörande 
kvalitetsnivåer, beslutade av kommunfullmäktige, att kopplas 
för att kunna utvärdera grunduppdragets resultat. Om några 
områden inte når upp till de kvalitetsnivåer som beslutats 
kan mål formuleras för hur arbetet ska gå till för att komma 
tillrätta med bristerna. Men mål kan också formuleras kring 
områden politiken väljer att sats extra på. Ett exempel kan 
vara mål formulerade utifrån den politiska viljeinriktning för 
Hylte kommun 2015-2018 som fullmäktige beslutat. Även 
målen utvärderas genom nyckeltal. 

Intern kontroll
En viktig förutsättning för att god ekonomisk hushållning 
ska kunna uppnås är att det finns en god intern kontroll. God 
intern kontroll behövs i alla organisationer, intern kontroll 
är primärt ett ledningssystem med väsentlig betydelse för 
både den politiska ledningen och kontoren. Kontrollsystemet 
bidrar till att säkra att beslut vilar på ett korrekt underlag. 
De skyddar också mot förluster eller förstörelser av kom-
munens tillgångar. Detta gäller både oavsiktliga och avsik-
tliga fel. De oavsiktliga är ofta lättare att fånga upp med en 
god intern kontroll. De avsiktliga kan ibland bara förhindras 
genom mycket sofistikerade kontroller och väl genomtänkt 
ansvarsfördelning. 

Det kan finnas stora vinster i att ha goda rutiner för intern 
kontroll. Risken för ekonomiska förluster minskar, och om 
rutiner är pålitliga minskar behovet av att kontrollera varje 
enskild transaktion, saldo, fordran, skuld etc. Intern kontroll 
är viktigt med andra ord.
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God ekonomisk hushållning
Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning in-
nebär att varje kommun ansvarar för att ha en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Begreppet tar avstamp i både finansiella 
och verksamhetsmässiga mål. God ekonomisk hushållning 
kan därför sägas handla om att skapa en kostnadseffektiv 
och ändamålsenlig verksamhet. Kommunens styrmodell ger 
stöd i arbetet för att uppnå den goda hushållningen till med-
borgarna.

Hylte kommuns definition
Kommunens styrmodell och kommunfullmäktiges flerår-
splan med budget, resultat- och ekonomisk plan, säkerställer 
god ekonomisk hushållning enligt kraven i kommunallagen. 
God ekonomisk hushållning i Hylte är en sammanvägd 
bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär 
att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmäs-
siga kvalitetsnivåer ska mätas. Nivåerna för god ekonomisk 
hushållning delas in enligt följande:

Grön Nivå
Samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 pro-
cent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för 
verksamheterna.

Gul Nivå
80 procent av de finansiella kvalitetsnivåerna är upp-
fyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna.

Röd Nivå
Allt under 80 procent på båda delarna.

Uppföljning av god ekonomisk 
hushållning
Den 19 november 2015 tog kommunfullmäktige beslut om 
såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer 
i sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Resul-
tatet av årets uppföljning visar att samtliga ekonomiska 
kvalitetsnivåer uppfyllts. När det gäller kvaliteten på verk-
samheterna visar uppföljningen brister. Av de verksam-
hetsmässiga kvalitetsnivåerna har endast 59 procent upp-
fyllts, 22 procent delvis uppfyllts och 19 procent ej uppfyllts. 
En kort reflektion och bedömning av god ekonomisk hush-
ållning presenteras nedan. 

 

Under det gångna året har viktiga delar av kommunens 
verksamheter präglats av den kraftiga befolkningsöknin-
gen, vilket i sin tur har påverkat kommunens kvalitetsupp-
fyllelse. Exempelvis uppvisar området utbildning och bar-
nomsorg brister, där endast två av nio nyckeltal uppfyller 
kvalitetsnivån som fullmäktige beslutat. Det ökande elev- 
och barnantalet i kombination med lärar- och lokalbrist har 
påverkat området i allmänhet och barnomsorg och skola 
i synnerhet. Under året har exempelvis väntetiden till för-
skola och svenska för invandrare (SFI) varit lång. Vi ser 
även brister inom området näringsliv och arbete och omsorg 
och hjälp. En mer djupgående analys återfinns i respektive 
nämnds bokslut.
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God ekonomisk hushållning

 

Av de ekonomiska kvalitetnivåerna har samtliga uppfyllts. 
Vilket visar på en stark finansiell ställning. Särskilt anmärk-
ningsvärt är årets resultat. Hylte kommun redovisar för 
tolfte året i rad ett positivt resultat. Resultatet för 2016 upp-
gick till 54,4 mkr, vilket är markant högre än föregående år 
och med god marginal uppfyller beslutad kvalitetsnivå. För 
en mer djupgående analys, se avsnittet om den finansiella 
analysen längre fram i förvaltningsberättelsen.    

Med utgångspunkt från definitionen av god ekonomisk 
hushållning och när den finansiella och verksamhetsmäs-
siga kvalitetsuppfyllelsen vägs samman, är bedömningen 
att Hylte kommun inte uppnått god ekonomisk hushåll- 
ning under 2016. Det beror främst på att verksamhetsmässi-
ga kvalitetsnivåerna uppvisar brister, där endast 59 procent 
uppfyller accepterad kvalitetsnivå. Enligt riktlinjerna för 
god ekonomisk hushållning ska minst 80 procent av dessa 
vara uppfyllda. 

Resultaten presenteras i sin helhet i förvaltningsberättelsens 
följande avsnitt utifrån kommunfullmäktiges sju övergri-
pande områden. 

Uppföljning Intern Kontroll
Intern kontroll är en del av kommunens styrning och syftar 
till att säkerställa ordning och reda och skapa trygghet i or-
ganisationen. Varje nämnd och styrelse fattar varje år beslut 
om en plan för intern kontroll utifrån en bedömning av 
risker för verksamhetens effektivitet, informationens tillför-
litlighet och verksamhetens förmåga att följa styrdokument. 
Planerna för intern kontroll innehåller kontrollmoment som 
följs upp och rapporteras under året. Kommunstyrelsen har 
ett övergripande och samordnande ansvar för den interna 
kontrollen.

Med anledning av kommunens nya styrmodell som trädde 
i kraft 2016 är bedömningen att nuvarande internkon-
trollreglemente behöver anpassas till nya styrmodellen och 
rådande syn på intern kontroll. Reglementet som antogs 
2011 antar i vissa delar ett relativt snävt perspektiv på vad 
internkontroll är och ska syfta till, kraven på kontroll har 
också förändrats sedan reglementet beslutades. Under 2017 
pågår därför ett arbete med att ta fram en ny policy och 
riktlinje för intern kontroll som förväntas beslutas av kom-
munfullmäktige under våren. De nya styrdokumenten för-
tydligar hur arbetet med riskanalys och intern kontroll ska 
gå till. Bland annat framgår att de risker som identifieras 
och värderas också ska hanteras förebyggande. På så sätt 
knyts riskanalysen nära verksamheternas förbättringsarbete. 
Kommunstyrelsens policy och riktlinje får genomslag från 
och med internkontrollplanerna för 2017. Det innebär att 
arbetet och bedömnigen av intern kontroll i samband med 
detta bokslut baseras på nuvarande internkontrollregle-
mente.

Efter genomgång visar det sig att samtliga nämnder föru-
tom kommunstyrelsen och räddningsnämnden under året 
beslutat om ny internkontrollplan för 2016. Nämndernas 
internkontrollplaner för 2016 innehåller kontrollmoment 
för både verksamhetsspecifika risker, exempelvis myndighet-
sutövning, och mer generella risker, exempelvis attestering 
och sekretesshantering. Uppföljningarna skiljer sig åt i om-
fång och innehåll. Det allmänna intrycket är att den inter-
na kontrollen över lag genomförts på ett ärligt och öppet 
sätt och att den interna kontrollen i kommunen 2016 var  
acceptabel. Nästan alla nämnders uppföljning visar ty-
dligt om det finns några brister som behöver åtgärdas. Där  
nämnderna upptäcker brister lyfter de fram förbättrande åt-
gärder.

 
 

Uppföljning Åtgärdspaketet
Under december månad 2015 tog Kommunfullmäktige 
beslut om att starta upp ett åtgärdspaket för att möta de sto-
ra utmaningar kommunens verksamheter har i och med det 
stora mottagandet kommunen har när det gäller flyktingar. 
Totalt är 32,7 mkr avsatta för åtgärdspaketet (vilket finan-
sieras via de 43,2 mkr som tilldelades i ändringsbudgeten 
2016 med anledning av flyktingsituationen och 4,7 mkr för 
extra stöd till kommuner som tagit emot många nyanlända 
elever från Skolverket) under 2016 och tre år framåt.

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

• Arbetsmiljö, personalvård och personalförsörjning  
Det här området berör bland annat rekrytering av 
personal som kan avlasta i skolan, fortbildning och 
språkutvecklande arbetssätt.

• Organisation och samordning med andra myndigheter 
För att de nyanlända lättare ska komma in i samhället 
samarbetar Hylte kommun med föreningslivet, civil-
samhället, företag och andra myndigheter.

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

• Sysselsättning 
Projekt som syftar till att få ut både arbetslösa och 
unga på arbetsmarknaden, både svenskar och nyan-
lända.

• Samhällsinformation och kommunikation 
Kommunikationsinsatserna som genomförs är  
beroende av de aktiviteter som de andra projekten gör.

Samtliga områden innehåller aktiviteter som syftar till att 
Hylte kommun som organisation ska kunna upprätthålla en 
god service till kommunens medborgare, samtidigt som man 
säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. 
Åtgärdspaketet innehåller också olika typer av åtgärder för 
att skapa sysselsättning för de personer som är utanför ar-
betsmarknaden. Paketet har också som ändamål att bidra 
till ett tryggare samhälle.
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Kommunfullmäktiges  grunduppdrag och mål

I detta avsnitt presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag 
inom respektive område. Även de mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under 
perioden redovisas per område.

Kommunfullmäktiges  
grunduppdrag och mål

✔ Uppfyllt

● Delvis uppfyllt

✘ Ej uppfyllt

- Inget värde

Ekonomi
Hylte kommun arbetar för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en 
handlingsberedskap för framtiden.
Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom 
området ekonomi.

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2014

Accepterad 
kvalitetsnivå

1 Årets resultat i relataion till skatteintäkter och generella statsbidrag (%) 9,0 3,8 2,3 1,9 ✔

2 Soliditet (%) 34,0 27,5 27,4 28 ✔

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

4 Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar (%) 203,5 169,6 95,4 95 ✔ 

5 Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%) 59,5 60,7 64,5 60 ✔ 

Uppföljning grunduppdrag

Värderingsystem med färgsignaler
Både målen och resultat på nyckeltal i förhållande till uppsatta acceptabla värden bedöms enligt följande:

I detta avsnitt presenteras uppföljningen av de nyckeltal som 
utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag, det vill 
säga VAD som ska göras, inom respektive område. Grund-
uppdraget utgör den största delen av en kommuns verksam-
het och innefattar både obligatorisk och frivillig verksamhet. 
Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp 
och utvärderas genom de beslutade nyckeltalen. Kvalitetssty-
rningen visar därmed om grunduppdraget uppfyller god 
kvalitet eller inte.

 

Under respektive område redovisas även de mål och uppdrag 
som politiken särskilt vill fokusera på under perioden. 

Kommentarer kring resultatet av uppföljningarna av grun-
duppdragen och mål samt aktiviteter finns under respektive 
nämnds avsnitt i kapitlet Kommunens verksamheter.
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Kommunfullmäktiges  grunduppdrag och mål

 

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2014

Accepterad 
kvalitetsnivå

1 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor (%) 70 80 93 89 ✘

2 Meritvärde i åk. 9, kommunala skolor 193 200 219 210 ●
3 Nöjdhet förskola (%) 84 75 ✔

4 Nöjdhet grundskola (åk 2, 5 och 8) (%) 80 75 ✔

5 Nöjdhet vuxenutbildning och Introduktionsprogrammet (IM) (%) 67 75 ●
6 Plats på förskola på önskat placeringsdatum (%) 12 40 55 52 ✘

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

150 90 52 54 ✘

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

Utbildning och barnomsorg
Barn och ungdomar i Hylte kommun ska i en sammanhållen skola lägga grunden för ett 
livslångt lärande och för att bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet.
Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag 
inom området utbildning och barnomsorg. 

Uppföljning mål och uppdrag Bedömning

Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska ●
Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas -
Lärarna ska ges mer tid för pedagogik -
Arbetet för en giftfri förskola ska inledas ✔

Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola ✔

Högre och jämställda lärarlöner ✔

Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas -

Uppföljning grunduppdrag
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Kommunfullmäktiges  grunduppdrag och mål

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2014

Accepterad 
kvalitetsnivå

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

66 75 ●
2 Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år ett år efter 

avslutad utredning eller insats (%)
91 100 82 ✔

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

81 97 86 82 ●
4 Andel ensamkommande barn och ungdomar som upplever gott 

bemötande (%) 
- 75 -

5 Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med ekono-
miskt bistånd (%)

- 15,9 15,3 30 -
6 Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%) - 74 -
7 Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%) 91 90 93 88 ✔
8 Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%) 91 92 95 90 ✔
9 Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 15 13 15 16 ✔
10 Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter 

(%)
96 95 ✔

11 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttnings-
datum till särskilt boende

11 35 34 36 ✔

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

14 8 10 ●

Uppföljning mål och uppdrag Bedömning

En särskild arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situation kan förbättras ●
Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras upp ✔

Omsorg och hjälp
Hylteborna ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån 
behov. Medborgarna ska ha inflytande över sin egen situation.
Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom 
området omsorg och hjälp.

Uppföljning grunduppdrag
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Kommunfullmäktiges  grunduppdrag och mål

 

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2014

Accepterad 
kvalitetsnivå

1 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI - 67 60 -
2 Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut inom arbets-

marknadsverksamhet (%)
26 28 18 45 ✘

Uppföljning mål och uppdrag Bedömning

Förutsättningarna för persontrafik med tåg Hyltebruk – Halmstad ska utredas -
Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas -
Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas -
Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte Kommun ●
Hylte kommun ska delta i regionalt innovationsarbete -

Näringsliv och arbete

Hylteborna ska ha jobb och det är nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Utbildning till rätt 
kompetens och bra grundförutsättningar för näringslivet leder dit. Fler jobb är en förutsättning 
för att skapa en hållbar tillväxt.
Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom 
området näringsliv och arbete.

Bygga, bo och miljö

Hylte kommun ska erbjuda goda livs- och verksamhetsmiljöer i hela kommunen med möjlighet 
till bra boenden och goda kommunikationer i ett tryggt och hållbart samhälle.
Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom 
området bygga, bo och miljö.

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2014

Accepterad 
kvalitetsnivå

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

2 Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning 1 2 ✔

3 Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt 7 10 ✔

Uppföljning mål och uppdrag Bedömning

Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska göras fossilfria ●
Byggnationen av Örnaskolans Låg och mellanstadium ska påbörjas under 2015 ●
Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras ●
Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas ●
Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen ●
Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta ●
Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö ●

Uppföljning grunduppdrag

Uppföljning grunduppdrag
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Kommunfullmäktiges  grunduppdrag och mål

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2014

Accepterad 
kvalitetsnivå

1 Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur- och fritidsverksamheten (%) 92 85 80 ✔

Uppföljning mål och uppdrag Bedömning

Mötesplatser för olika kulturer ska skapas ●
Föreningslivets villkor ska förbättras ●

Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2014

Accepterad 
kvalitetsnivå

1 Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%) 67 68 63 60 ✔

2 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) 78 100 97 92 ✘

3 Nöjd medarbetare 79 78 74 ✔

4 Nöjdhet för kommunens webbplats (%) 75 73 75 ✔ 
5 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%) 5,3 5,5 ✔ 

Uppföljning mål och uppdrag Bedömning

“Rätt till heltid” för kommunens anställda ska införas ●
Hyltebostäders organisationsform ska utredas ●
En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under perioden ●

Kultur och fritid
Hylteborna ska erbjudas idrotts-, fritids- och kulturutbud i en attraktiv och trygg miljö. Föreningslivet 
utgör navet i arbetet för en bättre folkhälsa i Hylte kommun med fokus på barn och ungdomar.
Här presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom området 
kultur och fritid.

Kommun och politik
Likvärdig och jämlik service erbjuds samtidigt som organisationen levererar ändamålsenlig och ef-
fektiv verksamhet med utgångspunkt i att kommunen finns till för medborgarna.
Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom 
området kommun och politik.

Uppföljning grunduppdrag

Uppföljning grunduppdrag
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Samhälle

 

Under 2016 har kommunens befolkning fortsatt att växa med 440 nya invånare, vilket motsvarar 
en ökning på 4,2 procent. Det är positivt att befolkningen växer. Samtidigt är det en utmaning 
för verksamheterna att hänga med i den snabba befolkningsökningen.

Samhälle

Omvärlden påverkar
I likhet med andra kommuner, myndigheter och företag 
är Hylte beroende av sin omvärld för sin verksamhet. Det 
som händer i omvärlden påverkar förväntningar, behov och 
möjligheter i den kommunala verksamheten. Den ekono-
miska situationen i världen och Euroområdet påverkar  
kommunens ekonomiska förutsättningar på både kort och 
lång sikt.

Befolkningsutveckling under 2016
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommuner-
na, eftersom den påverkar behov och efterfrågan av de kom-
munala tjänsterna. Invånarantalet påverkar även storleken 
på skatteintäkter, generella statsbidrag och den kommu-
nalekonomiska utjämningen. Det har också betydelse hur 
fördelningen och utvecklingen är mellan olika åldersgrup-
per. Eftersom delar av utjämningssystemet finansieras inom 
kommunkollektivet är det av betydelse hur befolknings-
förändringarna blir på riksnivå.

Den 31 december 2016 var antalet folkbokförda invånare i 
Hylte kommun 10 954 personer. Antalet har ökat med 440 
personer under året vilket motsvarar en befolkningstillväxt 
på 4,2 procent. Det placerar Hylte kommun på andra plats 
av Sveriges 290 kommuner. I jämförelse med övriga riket är 
det en tillväxt som är mer än dubbelt så hög. Efter många år 
av minskad befolkning har nu Hylte kommuns folkmängd 
ökat för tredje året i följd. Sedan 2013 har kommunen ökat 
med 9,6 procent, vilket är en kraftig ökning som ställer störa 
krav på den kommunala service som efterfrågas. 

Befolkningsförändringen styrs av fyra variabler, in och ut-
flyttning, antal födda samt antal döda. Under 2016 flyttade 
1 184 personer in till Hylte kommun vilket är den största 
inflyttningen kommunen har haft på årtionden. Hylte kom-
muns folkmängd ökar i stort sett inom samtliga åldersgrup-
per. Den åldergrupp som ökat mest är barn och ungdomar 
(0-18 år), den gruppen har ökat med motsvarande 8,4 pro-
cent jämfört med föregående år. Det beror dels på att en stor 
andel av de nyanlända är barn, dels på ett positivt födelse-
netto. 

Befolkningsutveckling inklusive prognos 
2006-2020 

Enligt SKL är den demografiska utvecklingen en av de stora 
utmaningarna för kommunerna. Med en ökande befolkning 
krävs en långsiktig planering och styrning för att verksam-
heterna ska hålla en god kvalitet. Åldersstrukturen i Hylte 
utmärker sig då det finns relativt få personer i åldersgruppen 
20-64 år. Andelen invånare i åldersintervallet 0-19 år ligger 
samtidigt över riksgenomsnittet. Även andelen invånare i in-
tervallet 65 år och äldre ligger över genomsnittet.

Åldersstruktur 2016

Konjunkturläget
Den svenska ekonomin avslutade fjolåret starkt. För helåret 
2016 beräknas BNP ha ökat med 3,5 procent. Skottår och 
ett relativt stort antal arbetsdagar gör att nivån blir extra 
hög. Justerat för effekterna av en ändrad kalender begrän-
sas tillväxten till 3,2 procent. För i år räknar SKL med att 
tillväxten i svensk ekonomi blir fortsatt hög. I kalender- 
korrigerade termer beräknas BNP växa med 2,8 procent. 
Den fortsatt höga produktionstillväxten baseras på att det i 
år blir bättre fart på exporten och hushållens konsumtions-
utgifter. Däremot beräknas investeringar och offentlig kon-
sumtion växa i något långsammare takt. 

Konjunkturinstitutet förklarar uppgången som en följda 
av att förtroendet stigit hos näringsliv och hushåll i såväl  
Sverige som USA och euroområdet. Det bidrar till att hög-
konjunkturen i Sverige förstärks och att arbetslösheten 
minskar 2017-2018. Fortsatt lågkonjunktur i Europa 
bidrar däremot till en relativt långsam löneutveckling och 
att svensk inflation når 2 procent först 2020. I Sverige har 
investeringarna ökat mycket snabbt de senaste åren, bland 
annat genom ett kraftigt tilltagande bostadsbyggande. På gr-
und av flyktingkrisen har även offentlig konsumtion skjutit i 
höjden. Men både bostadsbyggandet och offentlig konsum-
tion väntas växa långsammare framöver, vilket bidrar till att 
tillväxten faller tillbaka 2017 och 2018. I stället tar exporten 
och hushållens konsumtion över som draglok för tillväxten. 
Den fortsatta konjunkturuppgången medför att efterfrågan 
på arbetskraft kommer att vara hög. Näringslivets behov av 
att nyrekrytera är för närvarande stort, samtidigt som bris-
ten på arbetskraft med rätt kompetens har ökat till nivåer 
som rådde före finanskrisen.
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MiljöredovisningMiljöredovisning

Klimat och luft
Jordens klimat blir varmare och de globala utsläppen av 
koldioxid och andra växthusgaser fortsätter att öka. En 
kraftig omställning av samhället krävs för att vända utveck-
lingen. Riksdagen har antagit en vision om att Sverige år 
2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta 
innebär en stor utmaning för hela samhället.

För att vara med och bidra till denna omställning av sam-
hället har Hylte kommun bland annat tagit fram riktlinjer 
och rutiner för intern klimatkompensation under 2016. 
Alla kommunens tjänsteresor med inrikesflyg ska klimat-
kompenseras med start 1 januari 2017. Även bilresor där 
drivmedlet är bensin eller diesel och inget alternativ att åka 
med kollektivtrafik finns, ska klimatkompenseras internt. 

Förnybar energi 
Hylte kommun har som mål att minst 30 procent av kom-
munens tjänstebilar ska drivas med förnybart bränsle eller 
el. Under 2016 klassades 25 procent av bilarna som miljö-
bilar. Förberedelser för att byta ut bilarna i kommunens bil-
pool till elbilar har gjorts under 2016 och fem elbilar och tre 
laddhybrider är beställda. Med hjälp av det statliga klimat-
investeringsbidraget ”Klimatklivet” har en solcellscarport 
byggts för kommunens leasingbilar. Klimatklivet har även 
beviljat bidrag till en snabbladdningsstolpe. 

Hylte kommun har i sin Energi- och klimatstrategi satt upp 
ett mål om att ingen olja ska användas till uppvärmning av 
kommunens lokaler. I nuvarande investeringsplan finns me-
del för att installera jordvärme till Höstro. I övrigt värms 
Kinnareds och Rydöbruks skolor fortfarande upp med 
olja och på äldreboendet Sjölunda i Torup finns oljeupp- 
värmning som reserv. 

Energieffektivisering
Ett kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar krävs 
för att målet med att minska energiförbrukningen med 20 
procent jämfört med 2009. Under 2016 har fönster bytts 
ut på den äldre delen av Malmagården, golvvärmen på 
Sörgården har justerats och Örnvallen har fått ett nytt sys-
tem för ventilation. Ett nytt styrsystem för ventilationen i 
Centrumhuset är upphandlat under 2016. Utöver detta har 
det gjorts energiutredningar på Sjölunda och Höstro.

Hållbart resande
Andelen buss och tågresor i tjänsten har ökat med 250 pro-
cent jämfört med 2015. Med företagskortet på Halland-
strafiken har det blivit enklare att välja att resa kollektivt. 

Vatten
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll. 
Utsläppen av luftföroreningar minskar men fortfarande ho-
tas många sjöar och vattendrag av försurning och övergöd-
ning. Kalkning med hjälp av båt, helikopter och doserare 
har skett enligt detaljplan för kalkning med totalt 1 039 ton 
under 2016. Trots att det försurande nedfallet har minskat 
är Hylte kommun hårt drabbat av försurning. För att nå 
miljökvalitetsnormerna för vatten enligt EUs vattendirektiv 

har en utredning av möjligheten att kalka två nya vatten-
drag, Skärkeån och Träppjaån, gjorts under året och läm-
nats in till Länsstyrelsen.

Vattenråd
Vattenråd är lokala samverkansforum för olika intressenter 
inom ett avrinningsområde. Hylte kommun har större delen 
av sin areal i Nissans avrinningsområde och är därför rep-
resenterade i Nissans vattenråd. Dessutom är kommunen 
delaktig i Lagans, Fylleåns och Suseåns vattenråd.

Dagvatten
Ökade nederbördsmängder gör att vattenmyndigheten 
ställer krav på kommunerna om att lyfta frågorna kring en 
hållbar dagvattenhantering. Detta har lett till att Hylte kom-
mun under en tvåårsperiod fått ekonomiskt stöd, LOVA-
bidrag, från Länsstyrelsen för att ta fram en ny VA-plan som 
bland annat behandlar dessa frågor. VA-planen sträcker sig 
över tre mandatperioder och beskriver det långsiktiga inves-
teringsbehovet. Planen blir på det sättet ett viktigt underlag 
i det årliga budgetarbetet. Hyltes VA-plan antogs av Sam-
hällsbyggnadsnämnden 2016. 

Hållbar utveckling
Arbetet med Hylte kommuns nya översiktsplan har pågått 
under året. Genom medborgardialog vill kommunen öka 
medborgarnas inflytande i samhällsbyggandet. Arbetet med 
översiktsplanen beräknas pågå till och med 2018 då den ska 
presenteras för beslut av Kommunfullmäktige. 

Andel inköpta ekologiska livsmedel ökade under 2016 och 
uppgick till 20 procent vid bokslutet. Trots ökningen har 
målsättningen att 25 procent av kommunens totala livsme-
delsinköp ska vara ekologiska inte uppnåtts .

Genom ett samarbete med Hem i Halmstad kommer alla 5:e 
klassare i Hylte kommun att bjudas in till Växtvärket som är 
Hallands första kunskapscentrum för lekfullt lärande. Väx-
tvärket är ett universeum i miniformat som med lekfullhet 
och experiment lär barn och ungdomar om hållbarhet och 
miljö. Stora Enso är med och delfinansierar satsningen. 

Hylte kommun är en ekokommun. Det innebär att kommunen strävar efter ett samhälle som 
försöker att minimera sin miljöpåverkan samtidigt som människors behov idag tillgodoses. Kom-
munens olika planer och strategier är vägledande för att styra verksamheten i en hållbar riktning. 
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Organisation

 

Organisation
God arbetsgivare
Att vara en god arbetsgivare med en god personalpolitik är 
viktigt inför framtiden. Med en allt starkare konkurrens om 
arbetskraften och då i synnerhet om medarbetare med hög-
skoleutbildning är det viktigt för kommunen att både kunna 
behålla och rekrytera nya medarbetare i framtiden. 

Rekrytering-Trainee Halland
Samarbetet med Region Halland och Halmstads, Varbergs 
samt Falkenbergs kommuner gällande gemensamt trainee-
program i Halland har fortsatt 2016. Syftet med Traineepro-
grammet i Halland är att främja en långsiktig försörjning av 
ledar- och specialistbefattningar, skapa en gemensam arbets-
marknad och öka rörligheten inom regionen. Programmet 
ska också bidra till att underlätta generations- och kompe-
tensväxling samt stimulera en ökad kreativitet och samver-
kan.

Pensioner och minnesgåvor
Under 2016 har 14 medarbetare gått i pension. De närmaste 
tio åren kommer 222 medarbetare att nå pensionsåldern 
vilket motsvarar 25 procent av kommunens tillsvidarean-
ställda medarbetare. De största pensionsavgångarna finns 
inom grupperna omsorgsassistenter och lärare.  

Pensionsavgångar 2017-21 2022-26 Totalt

Omsorgsassistenter 29 43 72

Legitimerad personal (OK) 4 7 11

Lärare (grundskola o gymnasie) 20 20 40

Förskolelärare 6 7 13

Fritidspedagog 2 1 3

Barnskötare/dagbarnvårdare 11 7 18

Elevassistenter - 2 2

Fastighet/park/anläggning - - -

Kost- och lokalvårdspersonal 5 12 17

Administrativ personal 7 3 10

Chefer 5 6 11

Teknisk personal 2 1 3

Övriga 13 9 22

Totalt 104 118 222

Hälsa
Friskhälsotalet ligger på 94,7 procent vid bokslut 2016. Det 
är en ökning med 0,1 procentenheter i förhållande till års-
bokslut 2015. Andelen medarbetare med långtidssjukfrån-
varo har minskat med 8,8 procentenheter under samma pe-
riod. Arbetet med uppdrag hälsa för medarbetare med hög 
korttidssjukfrånvaro har fortsatt under året. En förklaring 
till minskningen är satsningen på kompetensutveckling för 
chefer, inte minst genom vårt ledarprogram. En annan konk-
ret åtgärd är konceptet Goda & effektiva möten som numera 
ingår Chef- och ledarprogrammet. Syftet är att skapa möten 
där delaktigheten är större och där luft kan skapas i alma-
nackorna. Arbetet fortsätter och kommer att fokusera på 
området arbetsmiljö under 2017.

 
 

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie 
arbetstid, %

Sjukfrånvaro totalt 2016 2015 Avvikelse

Totalt för alla arbetstagare 5,3 5,4 -0,1

   Kvinnor 6 6,1 -0,1

   Män 2,2 2,3 -0,1

   Personer upp till 29 år 3,3 2,7 0,6

   Personer mellan 30-49 år 5,2 5,9 -0,7

   Personer 50 år och äldre 6,4 5,9 0,5

Varav Långtidsfrånvaro* 42,8 51,6 -8,8

Sjukfrånvaro per kontor Sjukfrånvaro
Varav långtids-
sjukfrånvaro*

Kommunledning 3,4 43,8

Barn- och ungdom 4,8 43,3

Omsorg 6,5 42

Samhällsbyggnad 5,3 53,1

Arbets- och näringsliv 4,3 29,7

Totalt 5,3 42,8

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Löneöversyn och lönenivåer
En lönestrategisk plan antogs med vissa revideringar i juni av 
kommunstyrelsen. En lönesatsning gjordes under hösten mot 
pedagogisk personal, vilket genom goda insatser och gott sa-
marbete med hela ledningsgruppen inom barn- och ungdom-
skontoret samordnades med Lärarlönelyftet. Den kommuna-
la lönesatsningen motsvarar 4 mkr per helår och utbetalades 
retroaktivt från och med juli månad. Det gjordes även en 
lönesatsning gentemot bristyrken såsom socialsekreterare, 
motsvarande 1 mkr per helår, med retroaktiv utbetalning 
från och med juli månad.  

Employer branding 
Arbetet med Employer branding är en prioriterad fråga för 
Hylte kommun. Personalenheten har fått uppdraget att ta 
fram en strategi för det fortsatta arbetet med fokus på ar-
betsmiljö/arbetsbelastning, balans i livet samt flexiblare ar-
betsförhållanden. 

Medarbetardrivet förbättringsarbete
Ständiga förbättringar med stöd av Lean handlar om att ta 
tillvara samtliga medarbetares kompetens och engagemang. 
I Hylte syftar detta till att göra alla medarbetare delaktiga i 
förbättringsarbetet och därmed skapa ytterligare möjligheter 
till att påverka sitt arbete för att utveckla verksamheten. 

Från kommunledningskontoret genomfördes under året 
58 olika aktiviteter med syfte att stödja och inspirera för-
bättringsarbetet bland kommunens olika verksamheter. 
Bland annat har det genomförts utbildningar för både 
chefer och medarbetare med bra resultat, det visar de ut-
värderingar som gjorts under året. För att fortsätta stärka 
arbetet med ständiga förbättringar i kommunen så star-
tade kommunledningskontoret under hösten upp en sär-
skild satsning för att kunna erbjuda fler utbildningar och 
ytterligare stöd till kommunens medarbetare och chefer.   
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Miljöredovisning

Chef- och ledarutveckling
Under 2016 har flera kurser i chef- och ledprogrammet 
genomförts. Det var både kurser i grundläggande kunska-
per och kurser för att ge förutsättningar och verktyg för att 
utvecklas i rollen som chef och i det personliga ledarskapet. 
Hittills har tio chefer genomgått programmet i sin helhet.

En översyn av chef- och ledarprogrammet gjordes under 
2016 och utifrån översynen, utvärderingar och framtida be-
hov har förslag om fortsatt utveckling och revidering av pro-
grammet tagits fram. Detta innebär bland annat anpassning 
av steg 1 till ett introduktionsprogram för nya ledare. Det 
innebär också att kommunens ledarfilosofi och Utvecklande 
ledarskap (UL) blir en röd tråd i programmet samt att ett 
tredje steg med olika förslag till utbildningar och föreläsnin-
gar samt nätverk ska presenteras.

Morgondagens ledare är ett samverkansprogram mellan 
kommunerna i Halland, förutom Kungsbacka samt Region 
Halland. Syftet är att arrangera ett kvalificerat utveck-
lingsprogram för att identifiera och utveckla nya chefer/
ledare. Programmet riktar sig till tillsvidareanställda som 
har intresse, ambition och potential att utvecklas mot en 
framtida chefsroll. Två medarbetare från Hylte kommun 
har genomgått programmet 2016. Rekryteringen inför den 
femte omgången har genomförts under hösten och av elva 

sökanden har två deltagare valts ut till programmet 2017. 

Medarbetare i Hylte Kommun
Den 1 december 2016 hade Hylte kommun 963 medar-
betare. Av dessa var 885 tillsvidareanställda och 191 vis-

stidsanställda. Det innebär en ökning med 113 medarbe-
tare i förhållande till föregående år. Detta kan förklaras 
genom att kommunen växer ganska kraftigt och detta 
medför en ökad arbetsbelastning inom flera områden men 
speciellt inom skola och förskola. Några tjänster är av 
tillfällig karaktär. Bland annat är 3,75 årsarbetare kop-
plade till projektet Integration Halland och 41,85 år-
sarbetare har en direkt koppling till flyktingsituationen. 

Personalen i siffror 2016 2015 Avvikelse

Antal anställda 1 076 963 113

     Tillsvidareanställda 885 834 51

     Visstidsanställda 191 129 62

Andel män % 15 15 0

Andel kvinnor % 85 85 0

Genomsnittlig anställningstid 13,1 14 -0,9

    för män 8,4 9,4 -1

    för kvinnor 14,1 15 -0,9

Medelålder (år) 44,8 45,1 -0,3

Medelsysselsättning (%) 91,7 90,2 1,5

Antal pensioneringar 14 16 -2

Personalkostnader (mkr) 488,0 420,0 68

Årsarbetare 808 761,6 46,4

Hylte kommuns personaldagar Framtidstro arrangerades under hösten. Temat var ”Med kommunen in i framtiden”.
Sara Ohlsson, fd personalkonsult och Ann Larsson personalkonsult under intervjuerna för kommunens nya kommunvägledare. 
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Finansiell analys

 

För att Hylte kommun ska kunna bedriva en långsiktig och kvalitativ verksamhet är det viktigt 
att kommunens ekonomi är i balans. För att säkerställa att kommunen lever upp till det lagstad-
gade balanskravet och har en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om 
fem finansiella nyckeltal som de tycker ger bra signaler om hur det är ställt med ekonomin. För 
varje nyckeltal har olika kvalitetsnivåer tagits fram för att kunna avgöra om önskat resultat har 
uppnåtts. Under 2016 uppnådes kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer för god kvalité för samtliga 
fem finansiella nyckeltal.   

Finansiell analys

Årets resultat
Hylte kommuns resultat under 2016 uppgår till 54,4 mkr. 
För att kommunen inte ska ha större kostnader än intäk-
ter har kommunfullmäktige beslutat att resultatet bör vara 
minst två procent av kommunens skatteintäkter och gener-
ella statsbidrag.  Årets resultat i andel av skatteintäkter och 
statsbidrag är 9,0 procent och det innebär att den uppsätta 
målnivån för god kvalité överstigs med hela procentenheter. 
En stor anledning till det positiva resultatet är att kommunen 
under året har intäktsfört ett statsbidrag på 43,2 mkr som 
kommunen beviljats under 2015 med anledning av flykting-
situationen. Det här är ett generellt statsbidrag som inte är 
öronmärkt för speciella satsningar. Hylte kommun har haft 
ett stort flyktingmottagande och kommunen har valt att sat-
sa 32,7 mkr i ett åtgärdspaket för att möta de nya utmanin-
gar som kommunen ställs inför. Åtgärdspaketet är planerat 
över perioden 2016-2018 och under 2016 har 5,7 mkr av de 
budgeterade 32,7 mkr använts.

Årets resultat 2016 2015 2014

Årets resultat  (mkr) 54,4 20,3 11,8

Årets resultat i förhållande till  
skatteintäkter och utjämning

9,0% 3,8% 2,3%

Skatte och nettokostnadsutveckling 
Hylte kommuns skatteintäkter och intäkter från generella 
statsbidrag ökade med 91,8 mkr från 2015 och det är en 
ökning med 13,4 procent. En del av ökningen är det generella 
statsbidraget på 43,2 mkr som intäktfört under året. En an-
nan del av ökningen beror på att kommunens tilldelning från 
det kommunala utjämningssystemet ökade med 20,7 mkr 
och kommunen skatteintäkter ökade med 12,3 mkr.

Kommunens nettokostnader har stigit med 37,3 mkr från 
förra året och det innebär en ökning på 7,3 procent. Öknin-
gen beror på att kommunen har anställt fler personer under 
året och personalkostnaderna har stigit.

 
 
 

Skatte och nettokostnadsut-
veckling

2016 2015 2014

Skatteintäkter och utjämning (mkr) 605,6 513,8 492,6

Varav tillfälligt stöd till kommuner 
och landsting med anledning av 
flyktingsituationen

43,2

Ökning skatteintäkter och utjäm-
ning i procent

13,4% 5,9% 3,5%

Ökning skatteintäkter och utjäm-
ning exkl. tillfälligt stöd i procent

5,31%

Verksamhetens nettokostnad inkl. 
finansnetto

551,1 513,77 492,58

Ökning i procent 7,3% 4,3% 2,2%

Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella handlingsutrymme. Måttet visar hur stor del av  
kommunens tillgångar som har finansierats av egna medel.  
En hög soliditet innebär att kommunen har finansierat en 
stor del av kommunens tillgångar med egna medel. Solid-
iteten påverkas av det årliga resultatet och hur kommun-
ens tillgångar förändras. Kommunens soliditet för 2016 var 
34,0 procent vilket är sex procent över kommunfullmäktiges 
beslutade mål på 28 procent för en god kvalité. Årets solid-
itet är också en förbättring av solditeten från förra året med 
6,5 procentenheter. Den förbättrade soliditeten beror till stor 
del på årets resultat men också en lägre investeringstakt än 
vad som var planerat har påverkat kommunens solditet på 
ett positivt sätt.  

Soliditet 2016 2015 2014

Soliditet enligt balansräkningen 
i procent

34,0% 27,5% 27,4%

 

Finansiella nyckeltal
Utfall 
2016

Utfall 
2015

Utfall 
2014

Accepterad 
kvalitetsnivå

Årets resultat i relataion till skatteintäkter och generella statsbidrag (%) 9,0 3,8 2,3 1,9 ✔

Soliditet (%) 34,0 27,5 27,4 28 ✔

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

Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar (%) 203,5 169,6 95,4 95 ✔

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%) 59,5 60,7 64,5 60 ✔
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Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 
Kommunen tillämpar den lagstadgade blandmodellen för re-
dovisning av pensionsåtaganden. Det innebär att pensioner 
intjänade fram till 1998 inte ingår i redovisningen, varken 
som skuld eller värdeförändring. Endast utbetalningar re-
dovisas, och då som kostnader i resultaträkningen. Ansvars-
förbindelsen är betydande i relation med de totala skulderna 
i balansräkningen, men ska också utbetalas under en lång 
tid. Den är likväl ett reellt åtagande. Om soliditeten ska bli  
rättvisande krävs att ansvarsförbindelsen läggs in som en 
avsättning i balansräkningen.

Under året har kommunens pensionsutbetalningar överstigit 
uppräkningen av pensionsskulden och i kombination med 
årets staka resultat har kommunen nu en positiv soliditet 
även när pensionsförpliktelsen inkluderas i beräkningen. Det 
innebär att soliditen, inklusive pensionsförbindelser har för-
bättrats med hela 15 procentenheter de senaste två åren.

Soliditet inklusive ansvarsför-
bindelsen

2016 2015 2014

Soliditet inklusive ansvarsförbin-
delsen i procent

1,6% -7,6% -13,4%

Självfinansieringsgrad av investeringar
För att kommunen inte ska behöva låna till investeringar el-
ler försämra likviditeten har kommunfullmäktige beslutat att 
kommunens investeringar ska vara självfinansierade, det vill 
säga finansierade av årets avskrivningar och årets resultat, 
till minst 95 procent för att god kvalité ska vara uppnådd. Då 
kommunen hade ett positivt resultat och årets investeringar 
blev lägre än budgeterat har kommunen under året haft en 
självfinansieringsgrad på 203,5 procent.  Investeringsutrym-
met, årets resultat och årets avskrivningar, var under 2016, 
88 mkr.

Självfinansieringsgrad av 
investeringar

2016 2015 2014

Självfinansieringsgrad av inves-
teringar i procent

203,5% 174,3% 95,4%

Investeringsvolym (mkr) 43,3 31,1 45,7

Utrymme för självfinansiering 
(mkr)

88,0 43,6 35,5

Långfristiga Skulder 
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens långfristi-
ga skuld ska vara lägre än 60 procent av värdet på kommun-
ens anläggningstillgångar för att god kvalité ska vara upp-
fylld. Under 2016 investerade Hylte mer än vad kommunens 
tillgångar minskade i värde och då kommunen varken lånade 
eller amorterade under året så minskade den långfristiga 
låneskuldens del av kommunens anläggningstillgångar med 
1,2 procent till 59,5 procentenheter och god kvalité uppnåd-
des.  

Långfristiga skulder 2016 2015 2014

Långfristig låneskuld (mkr) 290,5 290,5 311,7

Långfristig låneskuld i förhål-
lande till anläggningstillgånggar

59,5% 60,7% 64,5%

Långfristig låneskuld i förhål-
lande till anläggningstillgånggar 
förändring i procent

-1,2% -3,8% 6,7%

Balanskravsutredning och  
resultatutjämningsreserv 
Enligt balanskravet, infört i kommunallagen 2000, måste en 
kommun ha en ekonomi i balans och redovisa högre intäk-
ter än kostnader efter att realisationsvinster har exkluderats. 
Hylte kommun uppfyller balanskravet och har heller inget 
negativt resultat från tidigare år som behöver regleras.

Från och med 2013 finns det möjlighet att bygga upp  
reserver inom ramen för det egna kapitalet- Resultat- 
utjämningsreserven gör det möjligt att sätta av en del av 
överskottet i goda tider för att täcka negativa resultat vid en 
lågkonjunktur.

För 2016 motsvarar det 42,1 mkr vilket kommer att  
reserveras för att kunna användas under sämre år. 

Balanskravutredning och 
resultatutjämningsreserv

2016 2015 2014

Årets resultat 54,4 20,3 11,8

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

Årest resultat efter balans-
kravsjusteringar

54,2 20,2 11,6

Reservering till RUR -42,1 -9,5

Disponering från RUR

Årets Balanskravsresultat 12,1 10,7 11,6

Pensioner
Kommunens pensionskostnader, inklusive löneskatt, uppgick 
under 2016 till 33,5 mkr. Det är en ökning med 2,3 mkr 
från föregående år. Att pensionskostnaderna ökar en följd av 
löneökningar och att antalet anställda ökat under året. 

Kommunens ansvarsförbindelse för pensioner intjänade fram 
till 1998 minskade under året med 5,8 mkr till 222,7 mkr. 
Kostnaden för det här åtagandet uppstår först vid utbetal-
ningstillfället. Vid bokslutet uppgår den här kostnaden till 
10,3 mkr vilket är 0,5 mkr mindre än 2015.

Pensioner 2016 2015 2014

Totala pensionskostnader mkr 33,5 31,2 29,7

Varav pensioner intjänade fram 
till 1998

10,3 10,8 10,6

Ansvarsförbindelse 222,7 228,5 237

Avsättning 9,7 9,2 9,1

Kassaflödesanalys
Summan av årets kassaflöde är negativt och kommunens 
likvida medel har minskat med 23,4 mkr till 78,9 mkr under 
2016. 

Att kommunens likvida medel minskar trots årets positiva 
resultat beror på att kommunens verksamhetsfordringar har 
ökat samtidigt som kommunens verksamhetsskulder har 
minskat under året.  Kommunens fordringar har ökat med 
49,5 mkr och en stor del av ökningen beror på att kommun-
ens fordringar för stasbidrag har ökat med 28,7 mkr under 
året. 

Det negativa kassaflödet beror också på att kommunens in-
vesteringar under året har överstigit årets avskrivningar och 
andra avsättningar.
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Likviditet 
Kommunens kassalikviditet, som är ett mått på kommun-
ens kortsiktiga betalningsförmåga, har under 2016 ökat 
från 101,1 till 133,5 procent.  Kassalikviditeten är ett mått 
kommunens likvida medel och kortfristiga fordringar i 
förhållande till kommunens kortsiktiga fordringar. Kassa- 
likviditeten bör vara  100 procent och årets ökade kasslikvid-
itet indikerar att kommunens betalningsförmåga har stärkts 
det senaste året. Kommunens finansiella beredskap på kort 
sikt bedöms som god.   

Likviditet 2016 2015 2014

Kassalikviditet i procent 133,5% 101,1% 98,4%

Investeringar
Under 2016 har Hylte kommun investerat 43,3 mkr. Det är 
en ökning med 18,3 miljoner mot 2015 men det är ändå 23,6 
mkr mindre än vad som var budgeterat för 2016.

De största investeringarna under året är Sörgårdens förskola 
där två nya förskoleavdelningar invigdes i september i år och 
bygget av Kråkbergsskolan som beräknas vara klar under 
höstterminen 2017. 

Att investeringarna har blivit lägre än budgeterat kan delvis 
förklaras av förseningar i olika projekt.

Nämndernas samlade avvikelse
Nämnder och styrelse hade under 2016 en samlad positiv 
avvikelse gentemot budget på 5,0 mkr. Det innebär en sam-
lad budgetavvikelse på 0,9 procentenheter vilket är bättre än 
kommunfullmäktiges beslutade nivå för god kvalité som var 
en under en procent. Nämndernas budgetavvikelse redovisas 
nedan exklusive åtgärdspaketet och i tkr.  

Kommunfullmäktige hade en negativ budgetavvikelse på 0,1 
procent.

Kommunstyrelsen hade en positiv budgetavvikelse på 3 587 
tkr  och 9,5 procent. Den positiva avvikelsen kan i stora de-
lar förklaras av att kommunfastigheterna har genererat ett 
överskott, att man inte har haft full bemanning på grund av 
vakanta tjänster och sjukskrivningar och på ett beslutat spar-
paket som fattades av kommunfullmäktige på 500 tkr.

 

Räddningsnämnden hade en negativ avvikelse på 0,6 pro-
cent motsvarande 67 tkr. Avvikelsen beror till viss del på 
att nämnden fick köpa en ny värmekamera då den gamla 
förstördes av en brand.

Samhällsbyggnadsnämnden hade en positiv budgetavvikelse 
på 10,6 procent och det motsvarar 1 941 tkr. Avvikelsen  
beror delvis på att nämnden har haft lägre personalkostnader 
än budgeterat då de har haft en vakant tjänst under året och 
en tjänst har delfinansierats av en annan kommun då kom-
munerna har samarbetat. Nämndens intäkter har också varit 
högre än förväntat.

Tillsynsnämnden hade en positiv budgetavvikelse  på 11 tkr  
vilket motsvarade 10,7 procent av budget.

Arbets- och näringslivsnämnden hade en positiv avvikelse på 
675 tkr. Avvikelsen kan delvis förklaras av att uppstarten av 
fritidsverksamheten försenades och att intäkterna från Örna-
hallens hälsocentrum ökade.

Revisionen hade en positiv budgetavvikelse med 1  tkr under 
2016.

Överförmyndaren hade en positiv budgetavvikelse på 
29,9 procent och det motsvarade 234 tkr. Avvikelsen 
beror på att antalet ensamkommande barn avtog under året.

Barn- och ungdomsnämnden hade en positiv budgetavvikelse 
31 tkr under året. Under 2016 fick nämnden ett tilläggsan-
slag på 7 100 tkr på grund av ökat antal barn och elever i 
verksamheten.

Omsorgsnämnden hade en negativ budgetavvikelse på 1 447 
tkr och det motsvarade 0,8 procent av nämndens budget. I 
huvudsak beror avvikelsen på att kostnaderna för personlig 
assistans har ökat efter att Försäkringskassan blivit hårdare 
i sina bedömningar

Kommunens borgensåtaganden
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån för Bostadsstif-
telsen Hyltebostäder och andra externa verksamheter.   Kom-
munens samlade borgensåtagande för lån den 31 december 
2016 var 96,3 mkr. Risken i borgensåtagandena bedöms som 
låg.

Hylte kommun har även tecknat en solidarisk borgen för 
Kommuninvests skulder. Kommunens andel av den totala 
skulden uppgick på balansdagen till 0,11 procent. Även det 
här borgenåtagandet bedöms vara förenat med en låg risk.    

Utfall Budget Avvikelse Avvikelse i procent

Kommunfullmäktige 488 488 0 -0,1%

Kommunstyrelsen 34 222 37 809 3 587 9,5%

Räddningsnämnden 11 299 11 232 -67 -0,6%

Samhällsbyggnadsnämnden 16 298 18 239 1 941 10,6%

Tillsynsnämnden 89 100 11 10,7%

Arbets- och näringslivsnämnden 49 108 49 783 675 1,4%

Revisionen 859 860 1 0,2%

Överförmyndaren 561 801 240 29,9%

Barn- och ungdomsnämnden 274 122 274 153 31 0,0%

Omsorgsnämnden 173 635 172 187 -1 447 -0,8%

Totalt 560 682 565 653 4 971 0,9%

Budgetavvikelse nämnder 2016 (tkr)
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Bankgaranti
Hylte kommun tecknade 2014, efter krav från Länsstyrelsen, 
en bankgaranti på 45 mkr. Kravet handlar om att uppfylla 
den ekonomiska säkerheten för deponiverksamheten Bora-
bo. Säkerheten motsvarar de kostnader som förväntas uppstå 
om åtgärderna måste utföras. Garantin är tecknad fram till 
2050-12-31.

Avslutande kommentar
För tolfte året i rad redovisar kommunen ett positivt resultat. 
Resultatet uppgår till 54,4 mkr och det är mer än kommun-
fullmäktige fastställt. Under året har en god nivå uppnåtts 
för alla de fem finansiella nyckeltal som kommunfullmäktige 
har beslutat om och Hylte kommun går stärkt in i 2017. 

Kommunkoncernen
I koncernen ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder (100 procent). Efter att koncerninterna mel-
lanhavanden har eliminerats uppgår resultatet efter skatt och 
finansnetto till 74,4 mkr. Det är en ökning av fjolårets resultat 
med 42,4 mkr. Resultatet är en följd av att både kommunen 
och bostadsstiftelsen redovisar bra resultat under året.

Koncernens långfristiga skulder har under året minskat med 
19,7 mkr och minskningen beror till största delen på att 
Hyltebostäder har amorterat 19,5 mkr under året.

 

Koncernens finansnetto var under året var -3,36 mkr och det 
är en förbättring med 2,9 mkr från föregående år. Förbättrin-
gen beror både på ett gynnsamt ränteläge och att den lång-
fristiga skulden har minskat.    

Under 2016 har koncernens soliditet stärkts till 35,1 procent 
och det är en ökning med 6,8 procent från föregående år. 
Den ökade soliditen är en följd av koncernens goda resultat 
under året. 

Koncernens kassalikviditet har under 2016 ökat till 119,5 
procent från 98,1 procent 2015. Ökningen beror till stor del 
på att kommunens kortfristiga fordringar har ökat med 49,5 
mkr och en stor del av det beror på att kommunen väntar in 
utbetalningar från staten för olika statsbidrag 

Sammanfattningsvis går koncernen, efter ett mycket starkt 
år, in 2017 i en bättre position än inför 2016.     

Nyckeltal för koncern 2016 2015 2014

Årets resultat 74,4 32 17,8

Soliditet 35,1% 28,3% 27,0%

Kassalikviditet 119,5% 98,1% 103,1%
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Kommunstyrelsen

Resultat 2016
Uppföljning av kvalitet
För att kommunfullmäktige ska veta om kommunstyrelsen 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett 
antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet 
finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. Bland 
nyckeltalen finns fem övergripande som gäller kommunens 
ekonomi och dessa utvärderas i avsnittet Finansiell analys. 
Ytterligare två övergripande gäller anställda i Hylte kom-
mun och de utvärderas under avsnittet Organisation. 

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har kommun-
styrelsen tre nyckeltal att följa upp. För två av dem har god 
kvalitet uppmätts. Det tredje nyckeltalet som gäller andel 
som upplever gott bemötande vid kontakt med kommunen 
ligger under godkänd nivå och kommer därför att analyseras 
under våren. 

Uppföljning av mål/uppdrag
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de  
avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/
uppdragen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk 
hushållning. Några uppdrag har lagts på kommunstyrelsen. 
Två av uppdragen har genomförts. Dels har investeringsme-
del prioriterats för förskola och skola och dels har lärarna 
fått högre och jämställda löner. 

Ett uppdrag som pågår är arbetet med att fram en ny över-
siktsplan som ska antas i juni 2018. Fiberutbyggnaden 
i kommunen är också i full gång. Dessutom kommer en 
utredning att genomföras om strategiska markförvärv för  
utveckling av kommunen. 

Byggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstadium ska 
påbörjas och det arbetet påbörjades under 2016. Uppvärm-
ning av kommunens fastigheter ska också göras fossilfria. I 
dag finns fem oljepannor i drift och konverteringen av dessa 
ska vara slutförd under 2018. 

“Rätt till heltid” för kommunens anställda ska införas och 
under projekttiden behöver personalenhetens bemanning 
förstärkas. 

Hyltebostäders organisationsform ska utredas och en  
slutredovisning av utvärderingen ska ske till kommun- 
styrelsen den 21 februari 2017.  

Åtgärdspaketet 
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort 
mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den 
kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och 
finns med bland kommuner i Sverige med högst mottagande. 
Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram med 
ett antal aktiviteter som syftar till att organisationen ska 
kunna upprätthålla en god service till kommunens medbor-
gare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö för 
de anställda i kommunen. Satsningen innehåller också olika 
typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer 
som är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare 
samhälle. 

Åtgärdspaketet innehåller rekryteringsåtgärder som inne-
bär förstärkning av personal som arbetar med migrations-
ärenden, bland annat en koordinator och en handledare. 
Även en rekryterare har anställts för att arbeta kom-
munövergripande.

Ett annat viktigt uppdrag gäller kommunikation och  
mycket informationsmaterial har tagits fram för olika än-
damål. Hylte är också med i flera samarbetsprojekt med an-
dra aktörer i samhället.

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att av-
vikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet, 
oavsett om det är en positiv eller negativ avvikelse. När 
åtgärdspaketet är borträknat ligger kommunstyrelsens  
budgetavvikelse på 9,49 procent. Räknas även posten förde-
lade lokalhyror bort hamnar budgetavvikelsen i stället på 4,0 
procent, vilket motsvarar ca 1 500 tkr. Bidragande orsaker 
till avvikelsen på 4,0 procent är en besparing som kommun- 
styrelsen beslutat om samt långtidssjukskrivningar och va-
kanta tjänster.
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Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till 
ordinarie arbetstid. Sedan 2016 finns ett beslut på att upp 
till 5,5 procent är godkänd kvalitetsnivå. Kommunstyrelsen 
klarar den godkända kvalitetsnivån trots att sjukfrånvaron har 
ökat med 1,6 procentenheter sedan 2015. Förklaringen till 
det sämre resultatet för 2016 är bland annat att två medar-
betare på fritiden skadat sig med omfattande sjukskrivningar 
som följd. 

Nämnden i korthet

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala 
organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har 
det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och 
ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kom-
munfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en 
del beslut på egen hand. Kommunledningskontoret ansva-
rar för den övergripande styrningen och ledningen av kom-
munens verksamheter.

Ordförande: Ronny Löfquist (S)

Kommunchef: Per Borg

Verksamhetsområden

• Nämnds- och styrelseverksamhet

• Ekonomienhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

Kommunstyrelsen
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Året i siffror, tkr

Ekonomisk analys 
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget 
med 8 102 tkr varav 4 515 tkr utgörs av åtgärdspaketet. 
En annan stor post är fördelade lokalkostnader 2 077 tkr 
vilken till största del orsakas av att investeringstakten varit 
lägre än beräknat. Kommunstyrelsen beslutade under 2016 
att kommunledningskontoret skulle redovisa en positiv av-
vikelse motsvarande 500 tkr vid årets slut. Resterande av-
vikelse beror framför allt på långtidssjukskrivningar och 
vakanta tjänster. 

Framtid 
Arbetet med att implementera resultatstyrning som förhåll-
ningssätt i organisationen kommer att fortgå under 2017-
2018. Målet är varje medarbetare i kommunen ska känna 
till vad resultatstyrning innebär. I Hypergene kommer funk-
tionen samlad rapportering vara fokus under 2017. Det in-
nebär att det blir möjligt att följa upp och rapportera samt-
liga delar kopplat till planering och uppföljningsarbetet i 
Hypergene.

Arbetet med att förändra inköpsorganisationen i kommunen 
påbörjades under 2016. Som ett led i det arbetet kommer 
en processledare att rekryteras under 2017. I januari 2017 
träder också det nya Lagen om upphandling (LOU) i kraft.  

Våren 2017 beräknas kontaktcenter kunna flytta till nya, 
för kommuninvånarna mer tillgängliga lokaler på markplan 
i kommunhuset. Inom projektet kommer också fokus vara 
att skapa fler e-tjänster för medborgarna. Arbetet med att 
införa ett e-arkiv kommer också att påbörjas.

EU har i april antagit en ny datasäkerhetsförordning som 
bland annat ska gälla för all offentlig verksamhet. Hylte 
kommun måste precis som övriga kommuner genomföra ett 
arbete med att uppdatera sin informationssäkerhet.

Hyltebostäder kommer att fortsätta att utveckla förvaltnin-
gen av de kommunala fastigheterna. Under 2017 och 2018 
kommer flera större underhållsprojekt att genomföras. 

Under 2017 planerar Hyltebostäder för att förändra han-
teringen av vaktmästarnas verksamhetstid för att dels kunna 
få ett mer transparent system för verksamheterna och dels en 
effektivare fastighetsförvaltning.   

Viktiga händelser under året

• Under 2016 påbörjades arbetet med att införa resul-
tatstyrning i kommunen. Den nya styrmodellen innebar 
bland annat en ny årsplanering med nya och omar-
betade processer som till exempel nulägesdagar och 
beredningar

• Beslutstödssystemet Hypergene användes vid bokslutet 
för uppföljning av kommunens resultat. Hypergene har 
kompletterats med fler delar 2016; skolmodulen, en-
kätmodulen samt medborgarportalen. 

• En kommunövergripande verksamhet för integration 
har skapats. Där finns förutom en integrationskoor-
dinator som samordnar integrationsfrågorna också 
resurser för kommunikation, ekonomi, rekrytering och 
handledning.

• Nyanlända har informerats om Hylte kommun som ar-
betsgivare, dels vad organisationen Hylte kommun gör 
för kommuninvånarna och dels om vad det finns för 
olika yrken inom organisationen.

• En del i e-förvaltningsprojektet är den nystartade verk-
samheten kontaktcenter vars syfte är att ge en utökad 
service till invånare och företagare genom att kunna ge 
svar direkt på enklare frågor och ärenden. 

• Hylte kommuns främsta digitala kanal är Facebook. Vid 
årsskiftet följer 1500 personer kommunens officiella 
Facebook-sida och det är en ökning med 200 personer 
sedan delårsbokslutet.  

• Under 2016 ökade kommunens fastigheter lokalytan 
med 4,1 procent, eller cirka 2 500 kvadratmeter. Ök-
ningen av beståndet består främst av tillfälliga modul-
lösningar.   

Verksamhet Summa 
Budget

Bokslut 
2016

Avvikelse Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Kommunstyrelsen och stöd till politiska partier 2 718 2 824 -107 2 537 2 546

Kommunledningskontor 35 092 33 474 1 617 30 933 33 783

Summa exkl fördelade lokalkostnader 37 809 36 299 1 510 33 470 36 329

Fördelade lokalkostnader 0 -2 077 2 077 -1 560 -4 151

Summa exkl åtgärdspaket 37 809 34 222 3 587 31 910 32 178

Åtgärdspaket 5 800 1 285 4 515 - -

Totalt 43 609 35 507 8 102 31 910 32 178

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys 
finns i kommunstyrelsens eget bokslutsdokument.

Bibliotek och kulturverksamheten har från och med 2015 flyttats från kommunstyrelsen till arbets- och 
näringslivsnämnden.
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Nedslag i verksamheten 2016 - kommunledningskontoret

Hur blir man lycklig? Träning, träning och 
träning är Christina Stiellis svar på årets 
Framtidstrodagar på Forum. Det handlar 
om att träna hjärnan, att upprepa goda 
tankemönster som till slut blir en vana och 
en sanning. Att gnälla och tänka negativt 
är inte bara tråkigt utan också meningslöst. 

”Att gnälla är som att gunga, man har nå-
got att göra men kommer ingenstans”

Enligt Christina försöker hjärnan att und-
vika förändring i syfte att spara energi så 
det gäller att vara ihärdig. Att göra något 
annorlunda varje dag. Ta en annan väg till 
jobbet, byt plats i sängen eller prova något 
du aldrig gjort förut. Träning ger resultat. 
”Vi är varandras arbetsmiljö. Jag behöver 
ta eget ansvar om jag ska vara personen 
som lyser upp rummet när jag kommer el-
ler när jag går.”

Det var två snabba timmar som Christina 
Stielli bjöd på med fokus på lycka, arbets-
glädje och stress. Nu sammanställs de cirka 
200 svaren från årets utvärdering och pre-
senteras för kommunens ledningsgrupp. 

- Vi kommer att lyssna in vad medarbetar-
na säger och ha det som underlag i vår  pla-
nering av kommande personaldagar, säger 
kommunchef Per Borg.

Målet med personaldagarna är att ska-
pa en gemensam plattform där alla 
medarbetare har möjlighet att träf-
fas och dela upplevelser och budskap.  
Hylte kommun har drygt 1000 medarbe-
tare och är därmed länets tionde största 
arbetsgivare. 

- Vi är stora, det blir tydligt när vi träffas 
de här dagarna. Men vi är  ändå små nog 
att dra nytta av vår litenhet eftersom vi kan 
arbeta snabbt och över kontorsgränserna.  

Planeringen av nästa års Framtidstro bör-
jar efter årsskiftet.

- Vi har lyckats väl med våra föreläsare 
och kombinationen av lek och allvar. Den 
mixen vill vi behålla. Det är viktigt att vi 
har roligt tilllsammans.

- Efter fem år med Framtidstro känner vi, 
liksom många medarbetare, att det är dags 
att utveckla konceptet så vi hoppas att 
många tagit chansen och tyckt till. 

”Allt kan man ta ifrån 
människan utom friheten att 
välja förhållningssätt till det 
som livet för med sig.” 

Viktor Frankl

Glädje en förmåga, inte en egenskap
Uppskattad föreläsning om personligt ansvar

”Livet är en jobbig period. Lyckligast är man när man är 25 år gam-
mal sedan går det utför. Vid 45 vänder det och man toppar igen vid 
65”. Det var många uppfriskande sanningar som föreläsaren Christina 
Stielli bjöd på under årets personaldagar Framtidstro i miniformat.

Christina Stielli föreläste under 
årets personaldagar.Artikel från Oss emellan, november 2016.
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Dammvallarna hotar att brista
– kommunens verksamheter tränar krisarbete

Det var scenariot som mötte deltagarna i 
kommunens krisorganisation när de slöt 
upp till den årliga gemensamma krisled-
ningsövningen på räddningstjänsten i Hyl-
tebruk. Enligt lag ska alla kommuner och 
landsting/regioner träna krisledning två 
gånger per mandatperiod. I Hylte tränar 
man oftare. 

– Vi övar varje år. Både den övergripande 
och de kontorsvisa krisledningsorganisa-
tionerna. Vi känner att vi vill och behö-
ver öva för att vi ska kunna upprätthålla 
och öka förmågan att hantera en oönskad 
händelse, säger Elisabeth Johansson, säker-
hetssamordnare på räddningstjänsten:

Efter den inledande genomgången reser sig 
deltagarna som på en given signal för att 
gå till sina respektive grupper. Övningarna 
tas på stort allvar. Krisledningsgruppen, 
bestående av kommunchef Per Borg och 
kontorscheferena tar plats i ett rum, staben 
med medarbetare från de olika kontoren 
sätter sig tillsammans och informations-
funktionen samlas i ett annat rum. 

Denna dag är även polisen och krisgrup-
pen för företaget Stora Enso på plats. Läns-
styrelsen  är övervakare av dagens övning. 
Temat är samverkan. 

– Det känns naturligt att vi har en samver-
kansövning med Stora Enso. Samhället är 
uppbyggt kring bruket och ligger väldigt 
nära, vilket också innebär att vi påverkas 
av varandra väldigt snabbt och då gäller 
det att vi har kontaktvägarna klara in i 
respektive organisation när något händer, 
säger kommunchef Per Borg.

I motspelet förberredde sig Elin Lundgren, 
kommunikatör, Jonas Aronsson, spelleda-
re, och Håkan Persson från Stora Enso för 
att sätta deltagarna på prov. 

– För det ska bli verklighetstroget så an-
vänder vi även sociala medier i övningen. 
Det är ofta där människornas reaktioner 
kommer. Det är en snabb kanal, säger Elin 
Lundgren.

Motspelets uppgift är att driva övningen 
framåt. De ringer in till stab, krisledning 
och informationsfunktion och berättar om 
nya händelseförlopp och konsekvenser. De 
agerar också oroliga kommuninvånare som 
via olika kanaler vill ha hjälp eller svar på 
sina frågor. Allt enligt en förberedd inspels-
lista. Beslut och agerande från de övande 
påverkar i sin tur omgivningen och händel-
sernas utveckling. 

– Ofta bildas en planeringsgrupp inför var-
je tillfälle som arbetar med planläggningen 
av övningen. Ibland finns det önskemål 
om ett specifikt scenario. Vi tittat också på 
vilka risker det finns i kommunen, berättar 
Elisabeth.   

Vad är viktigast att öva?
– Det finns många olika delar som är vik-
tiga, men att informera både internt inom 
kommunen och externt till allmänheten är 
oerhört viktigt. 

– Efter en övning sker alltid en utvärdering 
för att vi ska kunna belysa våra svagheter 
och styrkor i krisledningsorganisationen.

”På grund av en längre tid av kraftigt regn är flödena i Nissan höga. 
Trycket har gjort att dammvallen längs kanalen börjat läcka vatten och 
riskerar att brista. Samhället hotas av översvämning. Klockan sju på mor-
gonen spärrade polisen av en stor del av Hyltebruk samhälle. En eva-
kuering av boende och verksamheter i samhället kan bli aktuellt. En ny 
prognos kommer om 30 minuter.” 

Artikel från Oss emellan nr 32, november 2016.

I staben arbetar kommunens olika 
verksamheter för att lösa de kon-
sekvenser som händelsen medför. 
I det här faller handlar det om att 
hitta ersättningslokaler, samordna 
evakuering med polisen och förbe-
reda stängning av skolor då Stora 
Enso drabbats av ett avbrott i 
fjärrvärmeförsörjning på grund av 
vattenflödena. 
I staben ingår även funktioner som 
arbetar med analys, dokumenta-
tion och information. 

Nedslag i verksamheten 2016 - räddningstjänsten
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Räddningsnämnden

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att av-
vikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet, 
oavsett om det är en positiv eller negativ avvikelse. Räddning-
snämndens budgetavvikelse är 0,6 procent vilket är inom ra-
men för godkänd kvalitet. I bokslut 2014 var budgetavvikels-
en kraftig och inför budget 2015 fick nämnden en betydande 
utökning av budgeten.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till 
ordinarie arbetstid. Sedan 2016 finns ett beslut på att upp 
till 5,5 procent är godkänd kvalitetsnivå. Räddningsnämndens 
sjukfrånvaro ligger på 2,0 procent vilket innebär att nämnden 
klarar den godkända kvalitetsnivån. Det är få medarbetare 
som ingår i underlaget för nyckeltalet vilket innebär att även 
små förändringar ger stora utslag på resultatet.

Nämnden i korthet

Räddningsnämnden ansvarar för att kommuninvånare och 
företag får det skydd och den säkerhet som skäligt vid brand 
och andra nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i Hyl-
tebruk och Unnaryd.

Ordförande: Ronny Löfquist (S)

Räddningschef: Magnus Åman

Verksamhetsområden

• Räddningstjänst 

• Tillsyn

• Tillstånd brandfarlig och explosiv vara 

• Brandskyddsutbildning 

• Rådgivning

• Krishantering 

Resultat 2016
Uppföljning av kvalitet
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett 
antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet 
finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. 

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden 
ett nyckeltal att följa upp. Det gäller responstid och där når 
verksamheten god kvalitet. I statistikunderlaget räknas en-
dast prio 1 larm. Utfall vid bokslutet är 96 procent vilket är 
en förbättring med tre procent sedan delårsbokslutet.

Åtgärdspaket
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort 
mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den 
kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och 
finns med bland kommuner i Sverige med högst mottagan-
de. Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram 
med ett antal aktiviteter som syftar till att organisationen 
ska kunna upprätthålla en god service till kommunens med-
borgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö 
för de anställda i kommunen. Satsningen innehåller också 
olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de 
personer som är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett 
tryggare samhälle. 

För räddningsnämnden handlar det om att skapa nätverk 
eller utnyttja befintliga nätverk för att motverka sociala  
risker. Räddningstjänsten deltar bland annat i ett lokalt 
nätverk tillsammans med polis, närsjukvård, barn- och  
ungdomspsykiatrin och företrädare från vissa av  
kommunens kontor. Nätverket har gjort en åtgärdsplan  
utifrån en orsaks- och konsekvensanalys. Räddningstjänsten 
samverkar även på regional nivå med månatliga träffar. En 
regional analys är framtagen och även lokala åtgärdsplaner.

Ekonomisk analys 
Räddningsnämndens sammanlagda budget 2016 uppgår till 
11 232 tkr. Nämnden har en negativ avvikelse mot budget 
på 67 tkr. Avvikelsen orsakas bland annat av inköp av ny 
värmekamera då den gamla förstördes under en brand i de-
cember. 

Räddningsnämnden
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Viktiga händelser under året

• Den torra och varma marken i maj - juni orsakade 
bränder i skog och mark och räddningstjänsten hade 
utryckningar framförallt till hjälp för annan kommun. 
Den mest personalkrävande insatsen var i Fettje mosse 
i Ljungby kommun. 

• Dynamisk resurshantering (DRH) infördes den 7 novem-
ber 2016. Det är ett nytt sätt att larma ut och larmet 
styrs av vilka enheter som är snabbast på plats där kar-
tan är basen. Detta har medfört att räddningstjänsten i 
Hylte kommun har fått hjälpa andra kommuner i större 
utsträckning än tidigare.  

• Under hösten 2016 lämnades en utredning om att 
eventuellt anlägga en övningsplats för räddnings- 
tjänsten.   

• Inom verksamheten pågår ständigt arbetet med internt 
skydd och skaderapportering. Under 2016 har 58 hän-
delser registrerats och kostnaden beräknas till 228 tkr.  

• I november genomfördes en samverkansövning mel-
lan Stora Enso Paper AB och kommunen. I december 
deltog kommunen med andra regionala aktörer i en 
samverkansövning som Länsstyrelsen arrangerade i 
Varberg.  

Året i siffror, tkr

Verksamhet Summa 
Budget

Bokslut 
2016

Avvikelse Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Räddningstjänst 11 115 11 181 -66 10 605 10 372

Krishantering 117 117 0 120 120

Totalt 11 232 11 298 -66 10 725 10 492

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys.

Framtid 
Utbildning av deltidsbrandmän är en betydelsefull insats 
som säkerställer god kvalitet på utfört arbete. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap har höjt kostnaderna för 
vidareutbildning som till exempel befälsutbildningar och 
förebyggande utbildningar. En deltidsanställd styrkeledares 
kurskostnad uppgår nu till ca 70 tkr. En generationsväxling 
för deltidsbefäl ligger inom den närmaste framtiden vilket 
gör att kostnaderna för denna utbildning kommer att öka.

Ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap RIB 
17 börjar gälla från och med den 1 maj 2017. Det nya avta-
let har en helt ny avtalskonstruktion och med anledning 
av detta är det svårt att i dagsläget bedöma höjningen av 
ersättningsnivån.

Under 2017-2018 kommer arbete att påbörjas med civil-
militär samverkan. Det är i dagsläget oklart hur mycket 
kommunen påverkas av arbetet. Länsstyrelsen har inte ut-
färdat några direktiv ännu.

Annonseringen av en traineetjänst som säkerhetsamordnare 
i kommunen sker i början av 2017.

Räddningsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden i korthet

Samhällsbyggnadsnämnden är uppdelade i fem övergri-
pande områden: Plan- och byggenheten, miljöenheten, 
park, gata- och lokalvårdsenheten, vatten- och renhållnings- 
enhet samt kostenhet.

Ordförande: Malin Thydén Kärrman (S)

Kontorschef: Mats Andresen

Verksamhetsområden: 

• Användning av mark och vatten

• Bebyggelsemiljöns utveckling

• Naturvård och hållbar utveckling

• Miljö- och hälsoskydd

• Livsmedel och dricksvatten

• Serveringstillstånd, tobak

• Receptfria läkemedel

• Vattenförsörjning och avloppshantering

• Renhållning

• Gator, trafik och parker

• Kostförsörjning

• Lokalvård

Resultat 2016
Uppföljning av kvalitet
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett 
antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet 
finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. 

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden 
fyra nyckeltal att följa upp. Av dessa når tre upp till godkänd 
kvalitetsnivå. Det fjärde gäller en mätning av företagsklimat 
som inte kommunen själv gör och den mätningen gjordes 
inte 2016. 

Uppföljning av mål/uppdrag
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de  
avser att bedriva under perioden. Sammanställning av 
målen/uppdragen i sin helhet finns under avsnittet God 
ekonomisk hushållning. Sex uppdrag har lagts på samhälls-
byggnadsnämnden varav ett har genomförts. Det är kom-
munala handikapprådets där en rutin tagits fram från pri-
oritering av frågor fram till behandling i nämnden.

Arbetet med att klimatanpassa kommunen har påbörjats 
och stöd i arbetet är VA-planen som antogs 2016. Därutöver 
har arbetet med att förbättra den fysiska miljön i tätorterna 
påbörjats och en plan för arbetet kommer att arbetas fram. 

Arbetet med att nå miljömålen fortsätter. Kommunen kom-
mer att införa klimatkompensation och klimatkonto för 
tjänsteresor. Övergång till elbilar i Kommunens fordons-
park har påbörjats, fem elbilar och tre laddhybridbilar är 
upphandlade och beställda. En carport med solcellsladdn-
ing sätts upp för kommunens elbilar och en snabbladdstolpe 
för elbilar installeras även för allmänheten med placering  
centralt i Hyltebruk under första kvartalet 2017.

Andelen lokala producenter som levererar till storköken 
har ökat. Kostverksamheten har under 2016 tillsammans 
med Laholms kommun tecknat nya livsmedelsavtal. De nya 
avtalen som anges nedan har alla fokus på närproducerat 
och/eller svenskt livsmedel. 

Åtgärdspaketet 
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort 
mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den 
kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och 
finns med bland kommuner i Sverige med högst mottagan-
de. Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram 
med ett antal aktiviteter som syftar till att organisationen 
ska kunna upprätthålla en god service till kommunens med-
borgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö 
för de anställda i kommunen. Satsningen innehåller också 
olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de 
personer som är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett 
tryggare samhälle. 

Sysselsättningsprojektet med fokus på integration och ar-
betsglädje startade under september månad. En grupp om 
nio personer är sammansatt, hälften är svenska arbetslösa 
och andra hälften är nyanlända. En handledare leder grup-
pen som tillsammans utför olika aktiviteter där fokus lig-
ger på integration och arbetsglädje. Gruppens samtliga  
aktiviteter kopplas till samhällsorientering inom olika om-
råden. Detta för att få en ökad förståelse för samhällets upp-
byggnad samt dess olika funktioner. 

Ekonomisk analys 
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2016 uppgår till 20 739 
tkr varav 2 500 tkr är budget för sysselsättningsprojektet 
inom åtgärdspaketet. Efter avsättning till deponi med 1 755 
tkr samt periodisering av VA-intäkter med 639 tkr redovisar 
nämnden en positiv avvikelse med 4 221 tkr. Den största 
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Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att av-
vikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet, 
oavsett om det är en positiv eller negativ avvikelse. När åt-
gärdspaketet är borträknat ligger Samhällsbyggnadsnämn-
dens budgetavvikelse på 10,6 procent, vilket motsvarar ca 
1 940 tkr. Bidragande orsaker är att en tjänst varit vakant 
och en halv tjänst lånats ut till annan kommun samt på färre 
utbetalda bostadsanpassningsbidrag. 

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till 
ordinarie arbetstid. Sedan 2016 finns ett beslut på att upp 
till 5,5 procent är godkänd kvalitetsnivå. Samhällsbyggnad-
snämnden klarar gränsen med knappt 0,2 procentenheter 
och det är också den lägsta sjukfrånvaron jämfört med de 
senaste åren. 
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Samhällsbyggnadsnämnden

 

Viktiga händelser under året

• Ärendemängden för bygglov var under 2016 relativt 
hög för en kommun av Hyltes storlek. 

• Två detaljplaner färdigställdes varav en för Torups  
centrum.

• Miljöenheten hanterade under 2016 fler ärenden än 
tidigare. Bland annat har ett antal projekt genomförts, 
kontroll av oljeavskiljare, kemikaliemärkning samt in-
ventering av avlopp. 

• Samhällsbyggnadsnämnden har rustat upp några 
gång- och cykelbanor i kommunen, bland annat med 
ny asfalt och belysning.

• En dricksvattenledning från Björnaryds vattentäkt har 
kopplats in till Skärshult.

• På grund av att antal barn ökat på alla skolor och för-
skolor har både kostenheten och lokalvårdsenheten 
utökat sin personal med totalt tre tjänster. 

• Ett nytt kommunikationssystem, i form av en APP, 
bland annat för hantering av matsedlar underlättar för 
användare såsom elever, föräldrar, boende inom om-
sorg samt de som får mat levererad från hemtjänsten. 

posten, 2 280 tkr är en positiv avvikelse för åtgärdspaketet.

Andra orsaker till den positiva avvikelsen är att en tjänst har 
varit vakant och en annan har delvis finansierats av annan 
kommun på grund av ett pågående samarbetsavtal. Högre 
intäkter än budgeterat för anslutningsavgifter för VA-anslut-
ningar, bygglov samt granskning av undervisningslokaler. På 
grund av en ökande befolkning har också förbrukningen av 
vatten ökat med mer intäkter som följd.

Bostadsanpassning redovisar en positiv avvikelse mot  
budget motsvarande 763 tkr. Under 2016 inkom 57 ansök-
ningar vilket är 31 färre än föregående år. Däremot uppvisar 
verksamheten för färdtjänst en negativ avvikelse med 491 
tkr mot budget. Den negativa avvikelsen beror på att antalet 
resor 2016 jämfört med 2015 har ökat med 1 377 stycken, 
vilket är en ökning med 30,7 procent. Dessutom har kost-
naden per resa ökat med cirka 55 kronor för 2016 jämfört 
med 2015.

Framtid 
Arbetet med framtagande av detaljplaner fortsätter enligt 
kommunens planprioritering. Bland annat planeras uppstart 
av detaljplanearbete för två nya bostadsområden i kom-
munen. 

För att gynna torghandeln och skydda gående kommer  
centrumtorget i Hyltebruk att stängas för trafik. Vid  
centrumtorget kommer tillgänglighetsanpassningen färdig-
ställas. Centrumparken kommer att få en ny utformning och 
ett staket ska sättas upp längs Storgatan. 

Inventeringen av enskilda avlopp med uppföljande krav i en-
lighet med Havs- och vattenmyndigheten kommer gå vidare. 
Deltagande planeras i projekt inom miljösamverkan Hal-
land, bland annat kring förorenad mark. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till 
Miljöpolicy för Hylte kommun och det är på väg för an-
tagande av kommunfullmäktige. Miljöpolicyn innehåller 
förslag om att varje nämnd ska ta fram sin handlingsplan 

Året i siffror, tkr
Verksamhet Summa 

Budget
Bokslut 

2016
Avvikelse Bokslut 

2015
Bokslut 

2014

Samhällsbyggnadsnämnden 521 562 -41 564 515

Samhällsbyggnadskontoret 17 718 13 343 4 375 16 171 16 406

   varav 

   Plan- och byggverksamhet 3 800 -639 639 58 -20

   Miljöverksamhet 2 524 2 071 453 1 977 1 978

   Bostadsanpassning 2 015 1 252 763 2 186 2 019

   Färdtjänst 1 323 1 814 -491 1 195 1 295

   Va och deponi 0 -2 394 2 394 -1 255 -880

Summa 18 239 13 905 4 334 16 735 16 921

Periodisering VA 639 -639 -58 -

Avsättning deponi 1 755 -1 755 1 313 747

Summa exkl åtgärdspaket 18 239 16 299 1 940 17 990 17 668

Åtgärdspaket 2 500 220 2 280 - -

Totalt 20 739 16 519 4 220 17 990 17 668

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns 
i nämndens eget bokslutsdokument.

för hur den egna verksamheten ska vara med och bidra till 
att vi når de nationella miljömålen. 

När det gäller renhållning är ambitionen att fler ska välja 
utsortering av matavfall både internt och externt. En ambul-
erande mässa kommer att genomföras andra kvartalet 2017. 
Syftet är att upplysa kommuninvånarna om vikten av att 
sortera ut matavfall. 

Omsorgskontoret har fått projektmedel som ska höja de 
boendes måltidsupplevelse vilket kostverksamheten kommer 
att delta i. Det innebär också att kostverksamheten behöver 
se över de varor och produkter som ingår i avtalet samt vad 
som saknas på omsorgens enheter. 
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På Sörgårdens förskola i Hyltebruk byggs 
en ny förskolbyggnad med två nya avdel-
ningar och en ny gemensam entré för hela 
skolan. Inflyttningsklart i augusti. I Lan-
deryd planeras det för nya modulhus till 
förskolan Linnéan. Lokalerna ska stå klara 
under 2016. I Långaryd är bygglovet för 
skapandet av en ny förskola på ängen bred-
vid Höstro klart. Hur skolan ska utformas 
beslutas av kommunstyrelsen. Enligt för-
slaget ska två moduler byggas ihop för en 
total yta om 300 kvadratmeter. Även Elias 
Fries och Örnaskolan får nya lokaler.
Positiv flyttrotation
Det är inte bara inom skolans värld det 
byggs. Tony Ortenlöf konstaterar att efter-
frågan på de nya seniorlägenheterna i cen-
trala Hyltebruk skapade en positiv rotation 
på bostadsmarknaden och en vilja att fort-
sätta bygga.

- De nya lägenheterna fylldes snabbt. Vi 
fick ett kvitto på att det fanns ett behov av 
nya bostäder. Det gav energi till att satsa 
även på Kanalstaden och i Torup. 

Nu undersöker man förutsättningarna för 
ett bostadsområde i anslutning till Kanal-
staden och Unnarydsvägen i Hyltebruk. 
Området byggs i två etapper med villor och 
lägenheter. I Torup planerar man för lägen-
heter på Marknadsplatsen. 

- I Torup tar vi just nu fram samrådshand-
lingar för samråd med allmänheten. Vi ska 
informera om våra planer i området och 
höra vad de tycker. Det görs nu i sommar. 
Det är viktigt att vi skapar rörelse på flera 
orter så att vi kan få loss hus till de yngre 

och erbjuda de äldre bra alternativa boen-
den. 

Detaljplanen för ombyggnaden av Torups 
centrum är i avslutningsfasen. Förhopp-
ningen är att påbörja det faktiska arbetet 
nästa år. 

- Det kommer att bli riktigt fint med nytt 
torg, nya bushållsplatser och en parkyta på 
den stora grusparkeringen. 

Företag bygger nytt
Även i Unnaryd planeras det för byggna-
tion av 15 villor i anslutning till sjön Un-
nen. Samråd ska hållas i sommar. I april 
berättade företaget Hylte Jakt & Lantman 
att de inom några år planerar för en större 
butik längs riksväg 26 och i Kinnared byg-
ger företaget Gnotec ut.

- Ja det är högt tryck på byggsidan i Hylte 
nu. Det är som sagt angenämt att det hän-
der något. Vi samverkar mycket med de 
andra kontoren och har ett bra samarbete. 

I augusti påbörjas även bygget av solcells-
carporten på kommunhuset parkering. 
Porten ska ha plats för cirka åtta kommun-
bilar med laddningsstationer. På centrum-
parkeringen, mellan Konsum och Södra 
Hestra Sparbank, byggs en laddningsstolpe 
tillgänglig för allmänheten.

Byggprojekt det pratas 
om i Hylte 2016:
• Ny förskolbyggnad på Sörgården

• Nya modulhus i Landeryd

• Ny förskola i Långaryd

• Nya lokaler Elias Fries

• Nya lokaler Örnaskolan

• Fler seniorlägenheter

• Bostadsområde vid Kanalstaden

• Lägenheter i Torup

• Villor i Unnaryd

• Ny butikslokal utmed väg 26

• Företagsutbyggnad i Kinnared

• Kontaktcenter i kommunhuset

• Solcellscarport vid kommunhuset

• Laddningsstolpe i Hyltebruk

Många byggen på 
gång i kommunen

Det byggs som aldrig förr i Hylte kommun. Efterfrågan 
på nya detaljplaner och önskemålen om bygglov ska-
par hög arbetsbelastning på samhällsbyggnadskontoret. 
- Det är roligt att det händer något och vi har ett gott samar-
bete med de andra kontoren, säger Tony Ortenlöf, plan- och 
byggchef. 

Tony Ortenlöf, fd plan- och byggchef 
framför det tänkta bostadsområdet 
vid Kanalstaden i Hyltebruk. 

Artikel från Oss emellan nr 30, maj 2016.

Nedslag i verksamheten 2016 - samhällsbyggnadskontoret
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Arbets- och näringslivskontoret sökte 
pengar från myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällsfrågor och fick 339 964 
kronor för att anordna kostnadsfria som-
maraktiviteter för barn i åldern 6-15 år. 
Det ska vara aktiviteter för både pojkar 
och flickor och de ska främja integrationen 
och skapa nya kontaktytor.

En projektgrupp bildades och började pra-
ta om vilka aktiviteter som kunde anord-
nas i Hylte kommun under sommarlovet. 
En av idéerna som dök upp var att ha en 
sommarfritidsgård. 

Pyssla eller spela biljard
Sommarfritidsgården kommer att finnas i 
lokaler på Örnaskolan i Hyltebruk. Den 
ska vara öppen varje vardag med start ons-
dag den 15 juni.

– Det blir en möjlighet att komma hit och 
hänga, säger Joel Käll Karlsson som är pro-
jektledare för sommaraktiviteterna.

Han fortsätter:

– Här kan man göra allt från att spela TV-
spel, pingis, biljard eller sällskapsspel till 
att pyssla eller vara ute och spela brännboll 

och annat. Vi ska ha en liten kafeteria där 
man kan köpa fika till ett billigt pris.

Sommarfritidsgården har öppet vecka 24-
32. Det innebär nio långa härliga sommar-
lovsveckor med en plats dit barnen kan ta 
sig för att träffas och hitta på olika saker. 
Öppettiderna kommer att variera. Vissa 
dagar öppnar fritidsgården på förmidda-
gen och ett par dagar öppnar den lite se-
nare, men då blir det kvällsöppet.

– Vi ska göra roliga grejer hela sommaren.

Vuxennärvaro
Personalstyrkan på sommarfritidsgården 
består av fritidsledare och studiehandle-
dare. Studiehandledarna i Hylte kommun 
är nyanlända som anställts för att vara ett 
stöd i skolan för både lärare och nyanlända 
elever. Att ha med dem gör förhoppningsvis 
att även de nyanlända barnen vill komma 
och vara med på de olika aktiviteterna.

För det här uppdraget anställs fritidsledare, 
och de fortsätter sitt arbete även efter som-
maren. De kommer att arbeta på den fri-
tidsgård som ska startas i Hyltebruk under 
höstterminen 2016. Målgruppen för denna 
blir inte densamma som för sommarfritids-
gården.

Sommaraktiviteter
Pengarna som Hylte kommun fick från 
myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällsfrågor var för att arrangera aktiviteter 
under sommaren 2016. Sommarfritidsgår-
den är bara en del. Det kommer att hända 
mycket mer under sommarlovet såsom bad, 
fiske, utflykter med mera. Aktiviteterna 
kommer att spridas runt om i kommunen. 
Sista dagen är fredagen den 12 augusti och 
i veckan därefter börjar skolan igen.

– Vi har som mål att detta ska bli den bästa 
sommaren hittills för barn och unga i Hyl-
te! säger Josef Önnhed som är fritids- och 
folkhälsochef.

Under nio veckor i sommar ska det finnas en sommarfritidsgård i 
Hyltebruk. Dit ska barn i åldern 6-15 år kunna komma och ”hänga”, 
träffa kompisar, fika och hitta på roliga saker.

Artikel från Oss emellan nr 30, maj 2016.

Bästa sommaren i Hylte  
för barn och unga

Nedslag i verksamheten 2016 - arbets- och näringslivskontoret
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Arbets- och näringslivsnämnden

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att avvikel-
ser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet, oavsett 
om det är en positiv eller negativ avvikelse. Med åtgärdspa-
ketet borträknat är arbets- och näringslivsnämndens budg-
etavvikelse 1,4 procent vilket är 0,4 procentenheter över den 
uppsatta kvalitetsnivån och bedömningen blir delvis uppnådd 
kvalitetsnivå. Bidragande orsaker till avvikelsen som motsvarar 
675 tkr, är att fritidsgårdsverksamheten startades upp senare än 
beräknat och att antal besökande på Örnahallens hälsocenter 
stigit markant med ökade intäkter som följd. 

Nämnden i korthet

Nämnden ansvarar för frågor som i första hand riktas till vuxna i 
Hylte kommun. Dessutom ansvarar nämnden för frågor riktade 
till andra målgrupper inom området Fritid och Folkhälsa och 
Bibliotek och Kultur. 

Ordförande: Göran Edberg (S)

Kontorschef: Christer Grähs

Verksamhetsområden:

• Näringsliv

• Turism

• Fritid och Folkhälsa

• Individ och familjeomsorg för vuxna

• Arbete och försörjning

• Bibliotek och Kultur

Resultat 2016
Uppföljning av kvalitet
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett 
antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet 
finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. 

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämn-
den fyra nyckeltal att följa upp. Av dessa når två upp till 
godkänd kvalitetsnivå. Nyckeltalet som mäter andel som 
kommer ut i arbete eller studier efter avslut inom arbets-
marknadsenheten visar ett resultat på 26 procent vilket ger 
bedömning-en ej godkänd nivå. Resultatet är lägst bland 
kommunerna i Halland och en förklaring kan vara att ut-
bildningsnivån på de deltagare som finns i Hylte kommuns 
verksamheter är lägre än i övriga länet. Nyckeltalet kommer 
att analyseras under våren. Någon mätning för 2016 finns 
inte tillgänglig för det fjärde nyckeltalet som mäter andel  
långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer med 
ekonomiskt bistånd. Tidigare mätningar har visat att Hylte 
kommun har lägst andel långtidsförsörjningstagare jämfört 
med övriga Hallandskommuner.

Uppföljning av mål/uppdrag
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de  
avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/
uppdragen i sin helhet finns under avsnittet God ekono-
misk hushållning. Fyra uppdrag har lagts på arbets- och  
näringslivsnämnden. Nämnden har fattat beslut om aktiv-
iteter som ska genomföras för tre av uppdragen och det 
arbetet pågår. Uppdragen handlar om att barn och ung-
domars uppväxtvillkor ska utjämnas, förbättra förening-
slivets villkor samt att skapa mötesplatser för olika kulturer.  
Exempel på aktiviteter som ingår i planerna är att starta en 
fritidsgård, anordna kulturarrangemang och läsfrämjande 
insatser samt stötta olika föreningar. Det fjärde uppdraget 
som handlar om deltagande i regionalt innovationsarbete är 
inte aktuellt i nuläget. 

Åtgärdspaketet 
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort 
mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den 
kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och 
finns med bland kommuner i Sverige med högst mottagan-
de. Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram 
med ett antal aktiviteter som syftar till att organisationen 
ska kunna upprätthålla en god service till kommunens med-
borgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö 
för de anställda i kommunen. Satsningen innehåller också 
olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de 
personer som är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett 
tryggare samhälle. 

Arbets- och näringslivsnämnden har tre aktiviteter inom 
området Sysselsättning. Några är genomförda under 2016, 
fler ungdomar fick kommunala sommarjobb och förenin-
garna fick utökade lokala aktivitetsstöd och investerings-
bidrag. Inom området sociala risker skulle en förstärkning 
ske inom projektet Unga vuxna och det arbetet pågår De 
första deltagarna slutar först under 2017 och då kommer 
en mätning av deltagarnas nöjdhet genomföras. Aktiviteten 
inom området organisation och samordning, En väg in är 
genomförd. Samlokaliseringen med Arbetsförmedling och 
Försäkringskassa invigdes under 2016.

Arbets- och näringslivsnämnden
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Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till 
ordinarie arbetstid. Sedan 2016 finns ett beslut på att upp till 
5,5 procent är godkänd kvalitetsnivå. Arbets- och näringslivs-
nämndens sjukfrånvaro ligger på 4,2 procent vilket innebär att 
nämnden klarar den godkända kvalitetsnivån. 
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Arbets- och näringslivsnämnden

 

Viktiga händelser under året

• Arbets- och näringslivskontoret, omsorgskontoret och 
barn- och ungdomskontoret har under 2016 haft en 
gemensam utbildning vad gäller Öppenvårdsinsatser. 
Den har medfört utökat samarbete mellan kontoren.

• För andra året i rad arrangerades Företagsambas-
sadören som är ett samarbete mellan skola och  
näringsliv där elever och företag möts i syfte att öka 
kännedomen hos eleverna kring hur framtida arbet-
splatser kan se ut.

• Hylte har i samverkan med Ljungby, Värnamo och 
Gislaveds kommun fått LONA-stöd för att märka ut, 
och ta fram marknadsföringsmaterial för en cykelled 
kring sjön Bolmen. 

• Besöksantalet på Örnahallens Hälsocenter har ökat 
markant jämfört med tidigare år, seniorträning har  
blivit ett uppskattat inslag och bidrar till att gymmet 
nyttjas i mycket hög grad.

• Ungdomsgruppen och Växa Hylte är två nystartade 
projekt för arbetslösa, båda med inriktning på hälsa. 
Projektet VÄXA är ett samarbetsprojekt med arbets-
förmedling, försäkringskassa och socialtjänst. 

• Biblioteken har infört Meröppet som ett komplement 
till det bemannade biblioteket och till bibliotekets tjän-
ster på webben. Biblioteken har också infört e-böcker 
för att erbjuda ett bredare utbud och bättre tillgäng-
lighet.

Ekonomisk analys 
Arbets- och näringslivsnämndens bokslut 2016 visar exklu-
sive åtgärdspaketet på ett positivt utfall på 675 tkr. Det finns 
flera förklaringar till avvikelsen, bland annat försenades 
uppstarten av fritidsgårdsverksamheten vilket medförde en 
positiv avvikelse om 275 tkr. Andra orsaker är ökade intäk-
ter på Örnahallens Hälsocenter samt att föreningarna inte 
ansökt om bidrag i den utsträckning som beräknats i budget.

Inom verksamheten för Individ och familjeomsorgens ären-
dehandläggning anlitades en konsult under en period på  
grund av ökat tryck på verksamheten. Det medförde en neg-
ativ avvikelse på 627 tkr vilken till stor del hämtas in inom 
verksamheten för ekonomiskt bistånd, 518 tkr.

Framtid
Inom missbruks- och beroendevården är det stora utveck-
lingsområdet samverkan mellan kommun och region. I kon-
ceptet med beroendeavdelning ingår en större samverkan 
och en samlokalisering mellan region och kommun, arbetet 
med att implementera kommer pågå under hela 2017. 

Inom kommunen pågår en översyn över den öppenvård som 
finns. I dag är den fördelad på tre nämnder och tanken är att 
skapa en gemensam öppenvård. Syftet är att på så vis nå fler 
individer/familjer, få en bättre samsyn och att behandlare i 
öppenvården ska kunna ta hjälp av varandras kompetenser 
och erfarenheter. Det kommer också att göra arbetet mindre 
sårbart. 

Den nya Halländska ansökan till ESF som vi kallar ”Kom-
petens Destination Halland”, beviljades den 13 december 
2016. Det betyder att Halland nu har nära 8 miljoner kro-
nor att arbeta med för kompetenshöjande insatser direkt 
riktade till besöksnäringen i Halland under tre års tid, med 
start 1 februari 2017.

Uppstart av Hylte fritidsgård kommer att planeras under 
våren samtidigt som renovering av lokalerna genomförs, 
förhoppningen är att verksamheten ska starta upp i maj 
2017. Lokalanpassning, verksamhetsplan, materialinköp, 
värdegrundsarbete och dialog med målgruppen är områden 
som det kommer att läggas mycket fokus på.

Året i siffror, tkr
Verksamhet Summa 

Budget
Bokslut 

2016
Avvikelse Bokslut 

2015
Bokslut 

2014

Arbets- och näringslivsnämnden 414 427 -13 426 371

Arbets- och näringslivskontoret 49 369 48 681 688 46 899 37 808

   varav 

   Ekonomiskt bistånd 10 545 10 027 518 10 506 10 766

   IFO Ärendehandläggning vuxen 5 429 6 056 -627 4 955 3 868

   Idrotts- och fritidsanläggn. inkl Hälsocenter 12 682 12 418 264 12 228 11 027

   Fritidsgårdar 800 525 275 - -

Summa exkl åtgärdspaket 49 783 49 108 675 47 325 38 178

Åtgärdspaket 9 950 1 599 8 351

Totalt 59 733 50 707 9 026 47 325 38 178

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys 
finns i nämndens eget bokslutsdokument.

Bibliotek och kulturverksamheten låg fram till och med 2014 under kommunstyrelsens verksamhet

* IFO, Individ och familjeomsorgen

Arbets- och näringslivsnämnden
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Barn- och ungdomsnämnden

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att av-
vikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet, 
oavsett om det är en positiv eller negativ avvikelse. När åt-
gärdspaketet är borträknat har barn- och ungdomsnämn-
den ingen märkbar avvikelse mot budget. 

Nämnden i korthet
Barn och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, skola, 

gymnasie- och vuxenutbildning med tillhörande Svenska för 

invandrare (SFI). Barn och ungdomsnämnden ansvarar också 

för olika insatser för barn och ungdom upp till och med 20 

år, familjerådgivning samt HVB-boenden (Hem för vård och 

omsorg) för ensamkommande flyktingbarn.

Ordförande: Maria Hedin (S)

Kontorschef: Stigert Pettersson

Verksamhetsområden:

• Barnomsorg

• Grundskola

• Grundsärskola

• Gymnasieskola

• Vuxenutbildning

• Svenska för invandrare (SFI)

• Familjecentral

• HVB Lotsen och Bryggan

• Kulturskola

Resultat 2016
Uppföljning av kvalitet
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett 
antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet 
finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. 

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämn-
den tolv nyckeltal att följa upp. Både andel barn och ung-
domar som upplever det som lätt att få kontakt med social- 
sekreterare och andel ungdomar mellan 13 och 20 år som 
inte på nytt blir aktuella för utredningar efter avslut ham-
nar på delvis uppnådd kvalitetsnivå. Däremot uppnås god 
kvalitet när det gäller andel barn mellan 0-12 år som inte 
på nytt blir aktuella föra utredning efter avslut. Det fjärde 
som handlar om hur ensamkommande barn och ungdomar 
upplever bemötandet mäts via en enkät och hade för få 
svarande för att kunna utvärderas.

Övriga åtta nyckeltal finns inom området utbildning och 
barnomsorg. Ett av dem, nöjdhet förskola, uppvisar god 
kvalitet. Nöjdhet grundskola, vuxenutbildning och in-
troduktionsprogrammet uppvisar delvis god kvalitet och det 
gör även meritvärde i årskurs nio. Väntetiden till utbildning 
i svenska för invandrare har minskat sedan tidigare mätning 
men uppnår fortfarande endast delvis god kvalitet.

Resultatet av mätningarna för tre nyckeltal hamnar på ej 
godkänd kvalitetsnivå, Elever i årskurs nio som är behöriga 
till yrkesprogram, plats på förskola på önskat placerings-
datum samt väntetid i dagar för de som inte fått plats på 
önskat placeringsdatum. 

Samtliga nio nyckeltal som inte uppnått god kvalitetsnivå 
eller endast delvis uppnått god kvalitetsnivå kommer att 
analyseras under våren.

Uppföljning av mål/uppdrag
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de  
avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/
uppdragen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk 
hushållning. Fyra uppdrag har lagts på barn- och ungdom-
snämnden. Två av dem kommer att påbörjas våren 2017 
medan arbetet i förskolorna med att minska barngrupperna 
och att göra förskolan giftfri har påbörjats. 

Åtgärdspaketet 
Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort 
mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den 
kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och 
finns med bland kommuner i Sverige med högst mottagan-
de. Med anledning av detta har ett åtgärdspaket tagits fram 
med ett antal aktiviteter som syftar till att organisationen 
ska kunna upprätthålla en god service till kommunens med-
borgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö 
för de anställda i kommunen. Satsningen innehåller också 
olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de 
personer som är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett 
tryggare samhälle. 

Barn- och ungdomsnämnden har tio aktiviteter inom åtgärd-
spaketet varav en har genomförts i och med att tolv inte-
grationsvärdar har anställts inom förskolan. Några enstaka 
personer har anställts som studentmedarbetare men arbetet 
pågår för att få in fler i organisationen. Fyra värdegrunds-
pedagoger anställdes under 2016 men det är för tidigt att 
se någon effekt av detta. Barn- och ungdomsnämnden har 
anställt en medarbetare som ska arbeta med fortbildning 
eller handledning i språkutvecklande arbetssätt. Nämnden 
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Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till 
ordinarie arbetstid. Sedan 2016 finns ett beslut på att upp 
till 5,5 procent är godkänd kvalitetsnivå. Barn- och ungdom-
snämndens sjukfrånvaro uppgår till 4,8 procent vilket ligger 
inom marginalen för godkänd kvalitetsnivå. 
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Barn- och ungdomsnämnden

 

Viktiga händelser under året

• Den snabba utökningen av barn- och elevunderlaget 
har krävt personalförstärkningar i verksamheterna. 
Bland annat med 21 studiehandledare i skolorna och 
12 integrationsvärdar i förskolorna.

• I april togs de första eleverna emot på enheten för 
nyanlända. Enheten har tagit emot, kartlagt och slussat 
ut ett 60-tal elever till kommunens grundskolor som i 
flera fall behövt utöka lokalerna. 

• Förskoleplatserna har utökats med drygt 20 procent 
och arbetet med att minska barngrupperna i förskolan 
har påbörjats. 

• SFI har under året vuxit med ca 10 procent trots detta 
har väntetiden minskat från i genomsnitt åtta månader 
till fyra.

• Inom Centrala barn och elevhälsan har en ny organisa-
tion byggts upp och enheten har utökats med special-
pedagog och värdegrundspedagoger.

• En fältsekreterare som kommer att arbeta förebyg-
gande bland ungdomarna ute i samhället är anställd 
sedan hösten 2016.

• Antal institutions- samt familjehemsplaceringar av 
barn och ungdomar fortsätter att öka. Bland annat 
omhändertogs fyra barn genom LVU (lagen om vård 
av unga) och arton barn familjehemsplacerades under 
2016.

• Tillströmning av ensamkommande barn har avstannat. 
Hylte kommun har under 2016 mottagit åtta ensam-
kommande barn och ansvarar nu totalt för 72 plac-
erade barn. 

arbetar också med att skapa ett mobilt team som kan stötta 
upp ute i verksamheten vid behov. Planering pågår också för 
utbildning i hantering trauma och radikalisering för berörd 
personal.

Barn- och ungdomsnämnden arbetar för att utveckla Lär-
centrum för ökad kompetenshöjning vilket i sin tur ökar 
chansen att få ett arbete efter avslutade studier. Arbetet med 
att få ner kön till svenska för invandrare, SFI, fortsätter och 
en del i det är att se över nya former för SFI-utbildning.

Ekonomisk analys 
Sammantaget uppvisar barn- och ungdomsnämnden en 
positiv avvikelse mot budget med 31 tkr med åtgärdspake-
tet borträknat. Under året har nämnden fått tilläggsanslag 
motsvarande 7 101 tkr på grund av ökat antal barn i för-
skolan samt ökat elevantal i grundskolan.  

Framtid
Barn- och ungdomsnämnden ser stora behov av ny- 
rekrytering av såväl förskollärare, lärare och socionomer. 
Den rekryteringsenhet som startats kommer vara till stor 
hjälp att klara rekryteringar av bristyrken. Dessutom behöver 
nämnden se över hur den kan vara en attraktiv arbetsgivare 
så att personalomsättningen minskar. En strategiskt viktig 
del i att klara rekryteringar är att ta in andra yrkesgrup-
per som kan avlasta och att lärare - såväl förskollärare som 
lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning - har 
mer tid åt sitt undervisande uppdrag. 

Nämnden kommer att arbeta vidare med det systematiska 
kvalitetsarbetet och kommer utveckla detta bland annat 
genom samarbetet med Skolverket ”Bästa möjliga skola”. 

Nämnden kommer att arbeta vidare med att samordna och 
utveckla gymnasieskola och vuxenutbildning i nya lokaler. 
En strategisk fråga för kommunen kommer vara att få fler 
i utbildning och att ha en snabb och flexibel organisation 
för vuxenutbildning, uppdragsutbildning och kompetensut-
veckling. Nämnden ska bygga en organisation som i nära 
samarbete med näringsliv, arbetsförmedling med flera kan 
erbjuda utbildning och kompetensutveckling. 

Året i siffror, tkr
Verksamhet Summa 

Budget
Bokslut 

2016
Avvikelse Bokslut 

2015
Bokslut 

2014

Barn- och ungdomsnämnden 494 557 -63 480 419

Barn- och ungdomskontoret 273 659 273 565 94 259 890 248 376

   varav 

   Grundskola 126 131 131 077 -4 946 117 605 114 184

   Gymnasieskola 48 134 49 294 -1 160 50 193 56 433

   Familjecentralen 13 854 14 605 -751 13 026 11 948

   Flyktingmottagande 0 -4 855 4 855 0 -6 237

Summa exkl åtgärdspaket 274 153 274 122 31 260 371 248 795

Åtgärdspaket 14 450 2 565 11 885 - -

Totalt 288 603 276 687 11 916 260 371 248 795

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys 
finns i nämndens eget bokslutsdokument.

Barn- och ungdomsnämnden
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Barn- och ungdomsnämnden

Nedslag i verksamheten 2016 - barn- och ungdomskontoret

Så ska den se ut!
 

- Hyltebruks nya låg- och mellanstadieskola har börjat ta form

Ett rymligt torg med ljusinsläpp från takkupo-
ler kommer att vara den naturliga samlings-
platsen och mittpunkten i Hyltebruks nya låg- 
och mellanstadieskola. 

En central trappa som leder upp till plan två ska ha extra 
breda trappsteg och ska fungera som både umgängesplats 
och sittyta när alla elever behöver samlas. 

Utifrån torget når personal och elever sina klassrum, grupp-
rum och caféområde och på andra våningen finns ännu fler 
undervisnings- och arbetsrum. Rummen på plan två är grup-
perade runt en loftgång som ger överblick ner mot torget på 
första plan. Där uppe ska det även finnas ett personalrum 
för upp till 25 personer med en balkong med vy över skolans 
innergård. Totalt ger den nya skolan ett 20-tal arbetsrum 
och plats för drygt 200 elever. 

– Det kommer att bli riktigt snyggt och skilja sig en hel del 
från tidigare. Och det kul att det får göra det när man byg-
ger nytt! säger Claes Johansson, verkställande funktionär 
för Hyltebostäder. 

Inflyttning höstterminen 2017
Tillsammans med arkitekt och skolans lärare har Claes varit 
med och tagit fram den nya byggnaden som planeras vara 
klar för inflyttning till höstterminen 2017. Men innan dess 
har den gamla mellanstadiebyggnaden rivits, en ny platta 
ska gjutas och därefter beräknas arbetet med att resa ståls-
tommen kunna ske ungefär i november.

– Utemiljön ska ju till sen också, och den har mer runda 
former i sin design som kommer att bli snyggt i kontrast till 
skolbyggnaden som är kvadratisk, berättar Claes. 

Tre nyanser av svart
Fasaden på skolan kommer bli något utöver det vanliga. 
Vertikala stenskivor i olika storlekar, i tre olika nyanser av 
svart – matt, halvmatt och högglans - ska klä byggnaden. 

– Det syns inte på bilderna här, men det kommer bli effekt-
fullt med de olika nyanserna så byggnaden kommer inte att 
uppfattas som helsvart, förklarar Claes. 

Entrén som är vänd mot norr, ska ramas in med en röd färg och ha ett 
välkomnande entrétorg framför med träd och sittbänkar. På taket ska 
det installeras energigivande solpaneler. Illustrationer: CREACON HKAB
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Jessica Andersson är undersköterska på 
Sjölunda och hon har nu arbetat där i sju 
år. 

– Sedan jag började jobba på Sjölunda har 
jag velat starta en blogg. Innan jag började 
här visste jag inte allt bra man gjorde och 
jag tyckte redan då att man borde visa an-
höriga det på något sätt.

Hälsofrämjande perspektiv
Just nu pågår ett projekt i kommunen som 
har möjliggjort bloggandet. Projektet Häl-
sofrjämjande perspektiv i vardagen hand-
lar i och för sig om att ge de äldre en mer 
meningsfull vardag. Projektet har dock 
skapat förutsättningar för att börja arbeta 
med bloggarna och sprida allt gott som 
görs, inom och utanför projektet.

– Många anhöriga bor långt ifrån och har 
inte möjlighet att komma och besöka så 
ofta, de anhöriga är viktiga för oss att nå, 
berättar Christel Johansson rehabiliterings-
assistens på Höstro.

– En annan viktig anledning till att vi blog-
gar är att försöka bryta mönstret med alla 
fördomar om att arbeta inom äldreomsor-
gen, menar Jessica Andersson. Hon påpe-
kar också att flera verkar ha ändrat upp-
fattning efter att de besökt bloggen och 
många har sagt att de är nyfikna på jobbet.

Planering krävs
Men det är inte bara att börja blogga. I 
kommunen finns det regler och rutiner för 
hur vi arbetar med sociala medier och det 
är viktigt att det finns ett helhetstänk med 
bloggandet med mål och en arbetsplan.

– Vi har lagt upp arbetet på så sätt att alla 
avdelningar har en vecka var där de sam-
manställer material, berättar Lena Anders-
son som arbetar som rehabiliteringsassis-
tent på Malmagården. 

– Då får alla vara med och berätta om vad 
som händer och all personal kan engagera 
sig. Det är viktigt att vi hjälps åt så att alla 
är delaktiga. Projektet gav oss lite extra tid 
i början för att sätta igång och nu har vi en 
god planering för framtiden.

Malmagården är det största av boendena 
i kommunen. På Sjölunda och Höstro tar 
Jessica Andersson och Christel Johansson 
hjälpa av kollegor på avdelningarna. 

Projektet Hälsofrämjande perspektiv i var-
dagen tar slut vid årsskiftet, men projekt-
deltagarna hoppas på att få fortsatta stat-
liga medel.

– Får vi inte mer projektpengar så är det 
svårt att driva detta i den befintliga verk-
samheten menar Jessica Andersson. Men 
vi hoppas det löser sig. Våra äldre tycker 
verkligen om att se sig själva på bloggen, så 
det hade ju varit roligt om vi hade möjlighet 
att fortsätta.

Sedan i våras har det särskilda boendet Sjölunda i Torup bloggat på 
Sjölundabloggen. Nu har även Höstro och Malmagården hakat på 
och man ser många föredelar med att visa upp verksamheten. Jessica 
Andersson, Christel Johansson och Lena Andersson driver bloggarna 
tillsammans med kollegor från respektive boende.

Besöka gärna bloggarna  

- du hittar dem här:

u Hostrobloggen.blogspot.se

u Malmagarden.blogspot.se

u Sjölundabloggen.se

Särskilda boenden bloggar
Genom att blogga vill Christel Johan-
sson, Lena Andersson och Jessica 
Andersson bland annat bryta  
fördomar om hur det är att  
arbeta inom äldreomsorgen.  

Artikel från Oss emellan nr 32, november 2016.

Nedslag i verksamheten 2016 - omsorgskontoret
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Omsorgsnämnden

Resultat 2016
Uppföljning av kvalitet
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett 
antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet 
finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. 

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden 
ytterligare fem nyckeltal att följa upp. Fyra av dem har upp-
nått god kvalitet; Brukarbedömning både inom hemtjänst 
och inom särskilt boende, väntetid från ansökningsdatum 
till erbjudet inflyttningsdatum samt antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar. Det femte nyckelta-
let, andel nöjda med hjälp och stöd inom LSS, Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, har inte mätts 
under 2016. 

Uppföljning av mål/uppdrag
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de avs-
er att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/
uppdragen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk 
hushållning. Ett uppdrag har lagts på omsorgskontoret, 
En särskild arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situ-
ation kan förbättras. I uppdraget ligger bland annat kost, 
trygghetsboende och social tillvaro. Den tillsatta arbets-
gruppen arbetar just nu med att sammanställa förslag till  
förbättringsområden.

Ekonomisk analys 
Omsorgsnämnden uppvisar en negativ avvikelse mot budget 
med 1 447 tkr. 

Verksamheterna för vård och omsorg visar en posi-
tiv avvikelse vid årets slut om 1 891 tkr. Möjligheter till  
samordning inom verksamheterna boendestöd och service-
boende LSS har medfört att kostnaderna har kunnat hållas 
nere, intäkter har varit högre och kostnader för leasingbilar 
lägre än budgeterat. Vakanta tjänster inom kontorslednin-
gen medför ytterligare en positiv avvikelse, 613 tkr. 

En negativ avvikelse vid årets slut om 4 073 tkr finns inom 
verksamheten för Insatser enligt LSS och Socialförsäkrings-
balken. Den största posten, -3 503 tkr finns inom person-
lig assistans på grund av utökade assistanstimmar efter 
att Försäkringskassan gett avslag på ansökningar. Andra 
förklaringar är tillkommande externa placeringar samt ökat 
behov inom flera av verksamhetens områden.
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Omsorgsnämnden
Budgetavvikelse i procent 2012-2016

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att av-
vikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet, oav-
sett om det är en positiv eller negativ avvikelse. När åtgärd-
spaketet är borträknat är omsorgsnämndens avvikelse -0,8 
procent vilket motsvarar ca -1 450 tkr. Resultatet ligger inom 
ramen för godkänd kvalitetsnivå.
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Omsorgsnämnden
Sjukfrånvaro  i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

Sjukfrånvaro Godkänd kvalitetsnivå

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till 
ordinarie arbetstid. Sedan 2016 finns ett beslut på att upp 
till 5,5 procent är godkänd kvalitetsnivå. Omsorgsnämndens 
sjukfrånvaro ligger på 6,5 procent vilket bedöms som ej upp-
nådd kvalitetsnivå. Jämfört med 2015 är det dock en förbät-
tring med 0,2 procentenheter.

Omsorgsnämnden
Nämnden i korthet

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och 
sjukvård, insatser enligt socialtjänstlagen och insatser en-
ligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. 
Nämndens uppdrag handlar om att hjälpa invånare som av 
olika skäl behöver stöd och service i sin vardag. 

Ordförande: Gunnel Johansson (S)

Kontorschef: Berit Winbladh

Verksamhetsområden

• Äldreomsorg

• Omsorg om funktionshindrade

• Kommunal hälso- och sjukvård
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Omsorgsnämnden

 

Viktiga händelser under året

• Under första halvåret har tretton brukare helt eller 
delvis haft praktikplatser på olika företag. Det kan i 
förlängningen leda till arbete på öppna marknaden. 

• Ett boendestödsteam arbetar för att stötta enskilda 
med stora omsorgsbehov i det egna boendet, antal 
dagliga insatser ökar och det gör även komplexiteten 
i insatserna. 

• Medarbetarna i dagverksamheterna har tagit emot 
studiebesök från andra kommuner för att visa hur de 
arbetar med att informera om verksamheten genom 
bloggar på sociala medier.

• Runt 80 volontärer är engagerade som frivilligarbetare 
i Hylte kommun. Verksamheten består bland annat av 
social gemenskap som varvas med bland annat café, 
underhållning, ledsagning med mera. 

• I Hälsofrämjande rådets regi har det i samarbete med 
Kommun Rehabs medarbetare för åttonde året i rad 
anordnats en välbesökt seniormässa med ett 40-tal ut-
ställare och ca 450 besökare. 

• Ett antal av kommunens 79-åringar har fått erbjudande 
om förebyggande hembesök och 58 procent av dem 
tackade ja till detta.

Framtiden
Inom de närmsta åren kommer en stor andel av medar-
betarna inom vård- och omsorg att gå i pension samtidig 
som vårdbehovet prognostiseras öka. Det är därför vik-
tigt att fokus läggs på rekryteringsbehoven inom verksam-
heten framöver. Det har redan nu varit svårt att rekrytera 
sommarvikarier och den trenden kommer troligtvis att 
fortsätta. Ett steg i arbetet kan vara att fortsätta satsa 
på kompetensutveckling och en god arbetsmiljö för me-
darbetare i kommunen. Att bli en attraktiv arbetsgivare i 
konkurrens med andra är ett viktigt mål att uppnå för att 
tillgodose personalförsörjning ur ett längre perspektiv. 

Det är hemmet som är platsen i framtidens hälso- och sjukvård. 
Det kommer att bedrivas alltmer avancerad hemsjukvård för 
att undvika slutenvård vilket ställer höga krav på kompe-
tenta och välutbildade medarbetare. Trenden mot att allt-
mer avancerad vård ska bedrivas i öppen vård och i hemmen 
skapar nya möjligheter men ställer också krav på verksam-
heten. För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma 
och motverka mer kostnadsintensiva framtida insatser bör 
nämnden fortsätta att arbeta med förebyggande insatser.

Verksamheterna ska fortsätta att utvecklas mot tydligare kund-
fokus och personcentrerad omsorg. De behöver också anpas-
sas efter de krav som kommer att ställas av nya generationer. 
För att möta dessa önskemål och behov måste en långsiktig 
strategi ta form gällande boendeformer och övriga insatser.

Betalningsansvarslagen upphör och ersätts med en ny lag. 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård från och med 1 januari 2018. Syftet med den nya 
lagen är att patienter som inte längre har behov av den slut-
na vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna 
slutenvården på ett tryggt sätt. En regional arbetsgrupp 
bestående av representanter från kommunerna och regionen 
påbörjade under 2016 arbete med att ta fram förslag till 
en regional överenskommelse och gemensamma riktlinjer 
för vårdprocessen. Förslaget ska vara klart våren 2017. 

Året i siffror, tkr
Verksamhet Summa 

Budget
Bokslut 

2016
Avvikelse Bokslut 

2015
Bokslut 

2014

Omsorgsnämnden 465 495 -30 490 424

Omsorgskontoret 171 722 173 140 -1 418 165 811 156 718

   varav 

   Insatser enligt LSS* och SFB** 33 148 37 221 -4 073 30 346 25 672

   Vård och omsorg 122 393 120 502 1 891 120 428 116 668

Totalt 172 187 173 635 -1 448 166 301 157 142

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys 
finns i nämndens eget bokslutsdokument.

* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

** SFB, Socialförsäkringsbalken

Omsorgsnämnden
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Bostadsstiftelsen HyltebostäderBostadsstiftelsen Hyltebostäder

Verksamhet 
Hyltebostäder är en bostadsstiftelse vars syfte är att främja 
bostadsförsörjningen inom Hylte kommun. Hyltebostäder 
äger och förvaltar drygt 530 bostadslägenheter och lokaler 
på totalt 5 300 kvadratmeter. Utöver bostadsverksamheten 
består Hyltebostäders verksamhet av fjärrvärmedistribu-
tion och förvaltning av Hylte kommuns fastigheter. Hylte-
bostäder distribuerar fjärrvärme till cirka 250 anläggningar 
i Hyltebruk, Unnaryd och Landeryd. Hyltebostäder förval-
tar även i stort sett samtliga delar av kommunens verksam-
hetsfastigheter förutom anläggningar för VA och renhålln-
ing. Den förvaltade lokalytan uppgick 2016 till drygt 63 
000 kvadratmeter. 

Ekonomi
Resultatet för 2016 är ett överskott på 17,9 mkr efter skatt, 
vilket är en ökning med 7,9 mkr jämfört med 2015. Det 
goda resultatet förklaras till största del av återförda ned-
skrivningar som gjorts under året eftersom verkligt värde 
för de flesta av stiftelsens fastigheter överstiger det bokförda 
värdet. Nettoeffekten av återförda och nya nedskrivnin-
gar är av engångskaraktär och uppgick 2016 till 12,9 mkr. 
Exklusive effekten av nedskrivningarna hamnar resultatet 
något över föregående års resultat.

Förvaltningen av kommunens fastigheter ger ett överskott 
om 2,1 mkr. Överskottet förklaras främst av att kallhyran 
från kommunen blev 1,7 mkr lägre än budgeterat. Detta är 
en effekt av att investeringstakten varit lägre än budgeterat 
de senaste åren. 

Fjärrvärmeverksamheten redovisade ett resultat på 5,4 mkr 
vilket är 1,4 mkr bättre än föregående år. Försäljningen av 
fjärrvärmen ökade medan intäkterna för anslutningsavgifter 
minskade.

Framtid 
De närmsta åren kommer att präglas av nyproduktion och 
underhåll. Nya bostadlägenheter kommer troligtvis att byg-
gas i kommunen. Det är också möjligt att verksamhets-
fastigheter byggs om till lägenheter.

Hyltebostäder kommer att fortsätta att utveckla förvaltnin-
gen av de kommunala fastigheterna. Under 2017 och 2018 
kommer vi att genomföra flera större underhållsprojekt med 
det tilläggsanslag för underhållsinsatser, 5 mkr årligen, som 
beslutats. Påpekas bör att koncernen behöver finna en lösn-
ing för att efter dessa år fortsatt kunna hålla en hög under-
hållsnivå på det kommunala fastighetsbeståndet.

Verksamhetsområden

• Förvaltning av bostadslägenheter och lokaler

• Fjärrvärmedistribution

• Förvaltning av kommunfastigheter

Ordförande: Lars Sundberg (S)

Verkställande funkationär: Claes Johansson

Viktiga händelser under året

• 2016 har precis som föregående år präglats av att kom-
munen vuxit kraftigt vilket har medfört att den förval-
tade lokalytan ökade med cirka 2 500 kvadratmeter, 4,1 
procent.

• Lägenheter i Torup som tidigare använts för barnomsorg 
har byggts om till fyra bostadslägenheter, dessutom har 
två andra lokaler byggts om till lägenheter. 

• Uthyrningsgraden ökade från 97,8 procent 2015 till 98,4 
procent 2016.

• Hyltebostäder köpte in det gamla tryckeriet i Hyltebruk 
och ombyggnad till lokaler för vuxenutbildning har 
påbörjats. 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2012 2013 2014 2015 2016

Hyltebostäders soliditet 2012-2016 , procent

Investeringsnivån har under 2016 varit lägre än föregående 
år. Det har medfört  att tillgångarna ökat. Tillsammans med 
Hyltebostäders goda resultat har det gjort att soliditeten har 
ökat. Sedan 2015 har soliditeten ökat med 6,7 procentenheter. 
Jämfört med 2012 är ökningen hela 15,8 procent.

Resultat 2014-2016, tkr
2016 2015 2014

Intäkter 117 858 112 937 106 246

Kostnader -92 992 -88 473 -85 976

Avskrivningar och nedskrivn-
ingar

3 080 -6 099 -8 759

Rörelseresultat 27 945 18 365 11 511

Finansnetto -2 186 -3 269 -4 178

Bokslutsdisposition -2 649 -2 219 -

Skatt på årets resultat -5 176 -2 837 -1 365

Resultat efter  
finansiella poster och skatt

17 933 10 039 5 968
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Nyckeltal

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Soliditet 34,0% 27,5% 27,4% 28,0% 28,0% 30,3% 31,6%

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 1,6% -7,6% -13,4% -21,3% -18,9% -21,6% -18,0%

Soliditet vid ett 0-resultast from 
2010

18,1% 19,1% 21,4% 23,7% 24,6% 27,1% 28,8%

Årets resultat i f h till skatteintäkter 
och utjämning

9,0% 3,8% 2,3% 1,1% 0,6% 0,5% 2,5%

Resultatmål i kr (2%) 12 111 095 10 680 364 10 087 630 9 748 192 9 564 524 9 344 610 9 317 023

Årets resultat i kr 54 447 732 20 252 684 11 799 623 5 559 281 2 707 607 2 525 854 11 757 293

Långfristig skuld i f h till anläggning-
stillgångar

59,5% 60,7% 64,5% 57,8% 54,8% 51,7% 40,4%

   förändring i procent -1,2% -3,8% 6,7% 3,0% 3,1% 11,4% 40,4%

Självfinansieringsgrad av invester-
ingar

203,5% 174,3% 95,4% 62,4% 45,5% 57,7% 91,2%

Kostnadsökning i kr (vht nettokost-
nad inkl. finansnetto)

37 341 473 21 183 674 10 731 517 6 331 769 10 813 908 10 610 799 17 717 725

   förändring i procent 7,3% 4,3% 2,2% 1,3% 2,3% 2,3% 4,1%

Ökning i kr skatter och utjämning 71 536 521 29 636 735 16 971 859 9 183 443 10 995 661 1 379 360 13 801 932

   förändring i procent 13,4% 5,9% 3,5% 1,9% 2,4% 0,3% 3,1%

Nämndernas budgetavvikelser i kr 4 970 843 770 444 7 006 516 -2 813 084 -5 573 398 -4 510 176 -2 635 719

   avvikelse i procent 0,9% 0,1% 1,4% -0,6% -1,1% -0,9% -0,6%

Kassalikviditet 133,5% 101,1% 98,4% 57,4% 54,9% 50,8% 36,8%

Finansnetto i kr 1 169 152 2 999 000 4 867 746 5 544 627 4 862 878 6 054 234 1 118 115

   förändring i procent -61,0% -38,4% -12,2% 14,0% -19,7% 441,5% 3,8%

Nyckeltal
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Nyckeltal

 

7%
5%

16%

3%

45%

23%
Taxor och avgifter

Hyror och arrenden

Bidrag

Övriga intäkter

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

59%20%

9%

3%
5%

4%

Personalkostnader

Köp av tjänster och verksamhet

Lokal och markhyror

Lämnade bidrag

Övriga kostnader

Avskrivningar

Härifrån kommer pengarna:

Och pengarna används till detta:

De två diagrammen ovan är en bruttoredovisning av externa intäkter och kostnader över samtliga 
kommunens verksamheter 2016.

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Soliditet 34,0% 27,5% 27,4% 28,0% 28,0% 30,3% 31,6%

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 1,6% -7,6% -13,4% -21,3% -18,9% -21,6% -18,0%

Soliditet vid ett 0-resultast from 
2010

18,1% 19,1% 21,4% 23,7% 24,6% 27,1% 28,8%

Årets resultat i f h till skatteintäkter 
och utjämning

9,0% 3,8% 2,3% 1,1% 0,6% 0,5% 2,5%

Resultatmål i kr (2%) 12 111 095 10 680 364 10 087 630 9 748 192 9 564 524 9 344 610 9 317 023

Årets resultat i kr 54 447 732 20 252 684 11 799 623 5 559 281 2 707 607 2 525 854 11 757 293

Långfristig skuld i f h till anläggning-
stillgångar

59,5% 60,7% 64,5% 57,8% 54,8% 51,7% 40,4%

   förändring i procent -1,2% -3,8% 6,7% 3,0% 3,1% 11,4% 40,4%

Självfinansieringsgrad av invester-
ingar

203,5% 174,3% 95,4% 62,4% 45,5% 57,7% 91,2%

Kostnadsökning i kr (vht nettokost-
nad inkl. finansnetto)

37 341 473 21 183 674 10 731 517 6 331 769 10 813 908 10 610 799 17 717 725

   förändring i procent 7,3% 4,3% 2,2% 1,3% 2,3% 2,3% 4,1%

Ökning i kr skatter och utjämning 71 536 521 29 636 735 16 971 859 9 183 443 10 995 661 1 379 360 13 801 932

   förändring i procent 13,4% 5,9% 3,5% 1,9% 2,4% 0,3% 3,1%

Nämndernas budgetavvikelser i kr 4 970 843 770 444 7 006 516 -2 813 084 -5 573 398 -4 510 176 -2 635 719

   avvikelse i procent 0,9% 0,1% 1,4% -0,6% -1,1% -0,9% -0,6%

Kassalikviditet 133,5% 101,1% 98,4% 57,4% 54,9% 50,8% 36,8%

Finansnetto i kr 1 169 152 2 999 000 4 867 746 5 544 627 4 862 878 6 054 234 1 118 115

   förändring i procent -61,0% -38,4% -12,2% 14,0% -19,7% 441,5% 3,8%
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DriftredovisningDriftredovisning

Nämnder (Tkr) Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse Bokslut 2015

Kommunfullmäktige 488 488 0 1 210

   varav fullmäktige 418 488 -70 1 198

   varav revisionsberedning 10 0 10 0

Kommunstyrelse inklusive förvaltningar 43 609 35 507 8 102 31 910

   varav styrelse 2 147 2 254 -107 1 966

   varav kommunledningskontor 40 891 34 759 6 132 30 934

   varav kommunfastigheter 0 -2 077 2 077 -1 560

   varav åtgärdspaketet 5 800 1 285 4 515 -

Räddningsnämnd 11 232 11 299 -67 10 725

Samhällsbyggnadsnämnd 20 739 16 519 4 220 17 990

   varav bostadsanpassning 2 015 1 252 763 -127

   varav färdtjänst 1 323 1 814 -491 -

   varav åtgärdspaketet 2 500 220 2 280 -

Tillsynsnämnd 100 89 11 90

Arbets- och näringslivsnämnd 59 733 50 707 9 026 47 325

   varav ekonomiskt bistånd 10 545 10 027 518 10 506

   varav IFO ärendehandläggning vuxen 5 429 6 057 -628 -231

   varav åtgärdspaketet 9 950 1 599 8 351 -

Revision 860 859 1 771

Överförmyndare 801 561 240 705

Barn- och ungdomsnämnd 288 603 276 687 11 916 256 448

   varav grundskola/barnomsorg 197 947 199 209 -1 262 177 022

   varav gymnasieskola 48 134 49 454 -1 320 50 476

   varav flyktingmottagande 0 -4 855 4 855 -

   varav åtgärdspaketet 14 450 2 565 11 885 -

Omsorgsnämnd 172 187 173 635 -1 448 166 301

   varav vård och omsorg 122 393 120 502 1 891 120 428

   varav insatser enligt LSS och LASS 33 148 37 221 -4 073 30 346

Summa nämnder 598 352 566 351 32 001 533 476

   varav åtgärdspaket 32 700 5 670 27 030 -

Summa exklusive åtgärdspaket 565 652 560 681 4 971 -
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Driftredovisning

 

Kommunstyrelsen
När åtgärdspaketet är borträknat är kommunstyrelsens 
budgetavvikelse 3 587 tkr. Avvikelsen på fördelade loka-
lkostnader beror på mindre kapitalkostnader på grund av 
att investeringstakten varit lägre än beräknat. Räknas även 
den posten bort är avvikelsen 1 510 tkr. Kommunstyrelsen 
beslutade under 2016 att kommunledningskontoret skulle 
redovisa en positiv avvikelse motsvarande 500 tkr vid årets 
slut. Resterande avvikelse beror framför allt på långtidssjuk-
skrivningar och vakanta tjänster. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Vid bokslutet avsatte Samhällsbyggnadsnämnden 1 755 
tkr till deponi och periodiserade VA-intäkter med 639 tkr. 
Nämndens budgetavvikelse är 1 940 tkr efter att åtgärdspa-
ketet är borträknat. Orsaker till den positiva avvikelsen är 
att en tjänst har varit vakant och en annan har delvis finansi-
erats av annan kommun på grund av ett pågående samarbet-
savtal. Nämnden har också fått in mer intäkter än budgeter-
at för anslutningsavgifter för VA-anslutningar, bygglov samt 
granskning av undervisningslokaler. På grund av en ökande 
befolkning har också förbrukningen av vatten ökat med mer 
intäkter som följd.

Bostadsanpassning redovisar en positiv avvikelse mot budget 
motsvarande 763 tkr på grund av färre ansökningar. Däre-
mot uppvisar verksamheten för färdtjänst en negativ av-
vikelse med 491 tkr mot budget orsakat både av ökat antal 
resor samt dyrare resor. 

Arbets- och näringslivsnämnden
När åtgärdspaketet är borträknat är arbets- och näring-
slivsnämndens budgetavvikelse 675 tkr. Uppstarten av 

fritidsgårdsverksamheten blev försenad vilket medförde en 
positiv avvikelse på 275 tkr. Andra orsaker till nämndens av-
vikelse är ökade intäkter på Örnahallens Hälsocenter samt 
att föreningarna inte ansökt om bidrag i den utsträckning 
som beräknats i budget.

Inom verksamheten för Individ och familjeomsorgens ären-
dehandläggning överskreds budgeten på grund av att en kon-
sult anlitades under en period. Det hämtades dock hem till 
stor del eftersom det betalades ut färre bidrag än beräknat 
inom verksamheten för ekonomiskt bistånd.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en positiv avvikelse 
mot budget med 31 tkr med åtgärdspaketet borträknat. Un-
der året har nämnden fått tilläggsanslag motsvarande 7 101 
tkr på grund av ökat antal barn i förskolan samt ökat el-
evantal i grundskolan. 

Omsorgsnämnden
När åtgärdspaketet är borträknat är omsorgsnämndens 
budgetavvikelse -1 447 tkr. En stor bidragande orsak är höga 
kostnader inom personlig assistans på grund av utökade 
assistanstimmar efter att Försäkringskassan gett avslag på 
ansökningar. Andra förklaringar är tillkommande externa 
placeringar samt ökat behov inom flera av verksamhetens 
områden. Den negativa avvikelsen har kunnat begränsas 
bland annat genom samordning inom verksamheterna för 
boendestöd och serviceboende LSS och att tjänster inom 
kontorsledningen varit vakanta.
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Investeringar 2016

Tkr Budget 
2016

Bokslut  
2016

Avvikelse  Budget  
totalt

Utfall  Prognos  
projektet 

totalt

Prognos fär-
digställande år

Lokal- och fastighetsinvesteringar 45 782 28 015 16 398 87 900 30 092

Låg/mellanstadium Kråkbergsskolan 10 700 12 853 -2 153 43 800 14 434 43 800 2017

Renovering Unnaryds skola 4 000 160 3 840 12 500 163 12 500 2017

Sörgårdens förskola 9 514 9 579 -65 9 900 9 965 9 900 2016

Kommunhus tillgänglighetsanpassning 2 479 1 033 1 446 2 500 1 054 2 500 2017

Anpassning och anläggningskostn. BUN 3 000 1 369 1 631 3 000 1 631 löpande

Ombyggnad fastigheter (ram) 3 000 1 741 1 259 3 000 1 259 löpande delakt

Örnvallen konstgräs, löparbanor 5 982 141 5 841 6 000 159 6 000 2017

Höstro - jordvärme 2 000 63 1 937 2 000 63 2 000 2017

Hiss Torups skola 3 107 448 2 659 3 200 541 3 200 2017

Energieffektiviseringar 500 153 347 500 347 löpande delakt

Lag om skydd mot olyckor 500 0 500 500 0 löpande delakt

Tillgänglighetsanpassning 500 11 489 500 11 löpande delakt

Upprustning idrottsplatser 500 465 35 500 465 löpande delakt

Gata, park, skog och exploatering 5 541 3 857 1 684 10 680 4 827

Torups centrum etapp 2 1 700 1 074 626 6 704 1 908 2017

Upprustning gångväg Sjögårdssjön 618 651 -33 753 787 6 704 2016

Reinvesteringar asfaltsbeläggning 500 490 10 500 490 753 delakt

Gång- och cykelvägar enligt plan 500 509 -9 500 509 löpande delakt

Iordningsställande av vägar/belysning 500 136 364 500 136 löpande 2016

Övrigt 1 723 997 726 1 723 997 136 delakt

Övriga investeringar 12 205 7 839 4 366 12 205 6 961 löpande

E-förvaltning genomförande 3 000 879 2 121 7373 1 593 7 373 delakt

IT investeringar 5 435 4 060 1 375 5 435 4 060 löpande delakt

Raminvesteringar 3 570 2 566 1 004 3 570 2566 löpande delakt

Övrigt 3 200 335 1 987 3 200 335 löpande delakt

Summa skattefinansierat 63 528 39 712 22 447 110 785 41 880

Vatten- och avlopp 4 700 3 550 1 150 4 700 3 589

VA verksamhet enl nämndens prioritering 3 000 1 275 1 725 3 000 1275 löpande delakt

Sanering ledningsnät 1 000 1 658 -658 1 000 1 658 löpande delakt

Infiltrationsbädd Skärshults camping 700 616 84 700 656 700 2017

Renhållning och avfallshantering 50 0 50 50 0

Insamlingskärl 50 0 50 50 0 löpande delakt

Summa taxefinansierat 4 750 3 550 1 200 4 750 3 589

Totalt 68 278 43 262 23 647 115 535 45 469

Investeringar 2016
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Investeringar 2016

 

Under 2016 har Hylte kommun investerat 43,3 miljoner 
kronor. Det är en ökning med 18,3 miljoner mot 2015 men 
det är ändå 23,6 miljoner mindre än vad som var budgeterat 
för 2016.

De största investeringarna under året är Sörgårdens förskola 
där två nya förskoleavdelningar invigdes i september 2016 
och bygget av Kråkbergsskolan som beräknas vara klar un-
der höstterminen 2017. 

Att investeringarna har blivit lägre än budgeterat kan delvis 
förklaras av försening i olika projekt. Både kommunens nya 
kontaktcenter och hissen i Torups skola har fått upphan-

dlas om då det inte fanns tillräcklig med intresse från en-
treprenörer under den första upphandlingen. Båda det nya 
kontaktcentrumet och hissen förväntas bli klara under 2017. 

Projektering för Unnaryds skola pågår. Brist på entreprenör-
er har försenat arbetet men prognosen är att den ska vara 
klar i slutet av 2017.  

Även den nya konstgräsplanen på Örnvallen har blivit förse-
nad då upphandlingen avbröts eftersom de anbud som kom 
in var högt över budget. Kommunen har nu ökat budgeten 
och arbetet med den nya planen förväntas bli klar under 
2017.

Kråkbergsskolan  som beräknas vara klar hösten 2017.

Två nya förskoleavdelningar invigdes på Sörgårdens förskola i september.

De största investeringarna 2016
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Resultat och balansräkningResultat och balansräkning
Resultaträkning Budget Kommun Kommun Koncern Koncern

Mkr Not 2016 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 235,5 272,5 228,4 264,6 223,2

Verksamhetens kostnader 2 -791,1 -788,8 -705,1 -756,1 -675,5

Avskrivningar 3 -37,4 -33,6 -34,0 -30,5 -40,1

Verksamhetens nettokostnad -593,0 -549,9 -510,8 -522,0 -492,4

Skatteintäkter 4 403,9 400,2 388,0 400,2 388,0

Generella statsbidrag och utjämning 5 202,5 205,3 146,0 205,3 146,0

Finansiella intäkter 6 2,3 1,8 1,2 0,8 0,2

Finansiella kostnader 7 -3,2 -3,0 -4,2 -4,2 -6,4

Resultat efter finansiella poster 12,6 54,4 20,3 80,2 35,3

Extraordinära poster - - - - -

Bokslutsdispositioner 0,0

Skatt - - - -5,8 -3,3

Årets resultat 12,6 54,4 20,3 74,4 32,0

Balansräkning Kommun Kommun Koncern Koncern

Mkr Not 2016 2015 2016 2015

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 5,7 5,5 5,7 5,5

Materiella anläggningstillgångar 9 473,0 463,8 675,1 650,8

Finansiella anläggningstillgångar 10 9,6 9,6 9,0 9,2

Summa anläggningstillgångar 488,3 478,8 689,8 665,5

Förråd m.m. 11 2,1 2,0 2,1 2,0

Kortfristiga fordringar 12 117,5 68,0 109,4 66,4

Kassa och bank 13 78,9 102,3 89,5 107,3

Summa omsättningstillgångar 198,6 172,4 201,1 175,7

Summa tillgångar 686,9 651,2 890,9 841,3

Eget kapital 14

Årets resultat 54,4 20,3 74,4 32,0

Resultatutjämningsreserv 12,0 2,5 12,0 2,5

Övrigt eget kapital 167,2 156,5 226,3 203,8

Summa eget kapital 233,7 179,2 312,7 238,3
Avsättningar

Obeskattad reserv - - 0,0 0,0

Pensioner och liknande förpliktelser 15 9,7 9,2 9,7 9,2

Övriga avsättningar 16 5,3 3,5 9,7 2,5

Summa avsättningar 15,0 12,7 19,4 11,8

Skulder

Långfristiga skulder 17 291,0 290,7 392,2 411,9

Kortfristiga skulder 18 147,2 168,6 166,5 177,1

Summa skulder 438,2 459,3 558,7 589,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 686,9 651,2 890,9 839,1

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 19 222,7 228,5 228,5 228,5

Borgensåtaganden 20 96,3 114,3 0,4 -

Ställda säkerheter 21 - - 4,2 8,4
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Kassaflödesanalys

 

Mkr Not Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Den löpande verksamheten

Årets resultat 54,4 20,3 74,4 30,3

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 36,3 36,7 36,5 47,8

Minskning av avsättning pga utbetalningar - - - 0,0

Medel från den löpande verksamheten 90,8 57,0 111,0 78,1

Ökning/minskning förråd m.m. -0,1 -0,3 -0,1 -0,3

Ökning/minskning verksamhetsfordringar -49,5 -14,1 -29,5 -26,2

Ökning/minskning verksamhetsskulder -21,4 71,3 -24,6 74,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,7 113,9 56,7 125,6

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar -1,5 -0,6 -1,5 -0,6

Investering i materiella anläggningstillgångar -41,7 -24,4 -53,6 -53,2

Övrigt materiella anläggningstillgångar 0,0 0,2 0,0 0,2

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -6,1 0,0 -6,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -43,1 -30,9 -55,1 -59,7

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån - - - 0,0

Amortering av lån - -22,4 -19,5 -22,8

Ökning/minskning långfristiga fordringar - - 0,1 0,1

Förändring av checkräkningskredit - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 -22,4 -19,4 -22,7

Årets kassaflöde -23,4 60,6 -17,8 43,2

Likvida medel vid årets början 102,3 41,7 107,3 64,1

Likvida medel vid årets slut 78,9 102,3 89,5 107,3

Förändring likvida medel -23,4 60,6 -17,8 43,2

Kassaflödesanalys
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäker (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Försäljningsintäkter 7,5 7,7 7,5 7,7

Taxor och avgifter 58,6 63,4 66,4 71,3

Hyror och arrenden 45,7 46,4 25,3 29,7

Bidrag 142,4 92,8 142,9 93,3

Försäljning av verksamhet och tjänster 17,6 17,6 20,5 20,3

Realisationsvinster 0,3 0,1 0,3 0,1

Övriga intäkter 0,5 0,4 1,9 0,9

Summa verksamhetens intäkter 272,5 228,4 264,7 223,2

Not 2 Verksamhetens kostnader (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Löner och sociala avgifter 453,5 388,6 465,8 399,8

Pensionskostnader 33,5 31,2 34,1 31,7

Material 36,3 31,7 39,8 33,4

Köp av huvudverksamhet 81,8 78,4 99,6 97,2

Övriga tjänster 81,2 77,0 98,9 92,7

Lokal och markhyror 1 76,4 71,6 -11,0 -8,8

Lämnade bidrag 25,5 26,3 25,5 26,3

Realisationsförluster och utrangeringar 0,4 0,0 0,4 0,1

Övriga kostnader 0,2 0,2 3,0 3,0

Summa verksamhetens kostnader 788,8 705,1 756,1 675,5
1Upplysning om leasing lämnas i not 23.

Not 3 Av- och nedskrivningar (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Immateriella anläggningstillgångar 2,2 2,5 2,2 2,5

Maskiner och inventarier 6,0 6,3 10,8 11,6

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 25,4 25,2 30,4 29,2

Bostadslånepost 0,0 0,0 0,1 0,1

Åteförda nedskrivningar 0,0 0,0 -15,6 -14,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 2,6 10,7

Summa avskrivningar 33,6 34,0 30,5 40,1

Not 4 Skatteintäkter (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Preliminär kommunalskatt 402,0 388,3 402,0 388,3

Preliminär slutavräkning innevarande år -2,2 0,4 -2,2 0,4

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,4 -0,8 0,4 -0,8

Summa skatteintäkter 400,2 388,0 400,2 388,0

Preliminär slutavräkning, kronor per invånare -206 43

Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare 85 -70

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Inkomstutjämning 134,0 113,4 134,0 113,4

Kostnadsutjämning 26,9 30,4 26,9 30,4

Regleringspost -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Strukturbidrag 0,0 1,1 0,0 1,1

LSS utjämning -16,2 -16,8 -16,2 -16,8

Kommunal fastighetsavgift 17,8 17,7 17,8 17,7

Kompensation för höjda sociala avgifter 0,0 0,8 0,0 0,8

Engångsmedel maa flyktingsituationen1 43,2 0,0 43,2

Summa generella statsbidrag och utjämning 205,3 146,0 205,3 146,0

Not 6 Finansiella intäkter (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Utdelningar på aktier och andelar 0,7 0,0 0,7 0,0

Borgensavgift 1,1 1,1 0,0 0,0

Ränteintäkter 0,0 0,0 0,1 0,2

Summa finansiella intäkter 1,8 1,2 0,8 0,2

Noter

1 2016 har kommunen intäktsfört ett särskilt stadsbidrag på 43,2 miljoner som erhölls 2015 på grund av  flyktingsituationen.
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Noter

 

Not 7 Finansiella kostnader (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Räntekostnader 2,4 3,5 3,5 5,8

Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga finansiella kostnader 0,6 0,6 0,6 0,6

Summa finansiella kostnader 3,0 4,2 4,2 6,4

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Anskaffningsvärde 15,1 13,1 15,1 13,1

Ackumulerade avskrivningar -9,4 -7,6 -9,4 -7,6

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde 5,7 5,5 5,7 5,5

Redovisat värde vid årets början 5,5 7,4 5,5 7,4

Årets investeringar 1,5 0,6 1,5 0,6

Avyttring och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivningar - - - -

Återförda nedskrivningar - - - -

Årets avskrivningar -2,2 -2,5 -2,2 -2,5

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

Övriga förändringar - - - -

Redovisat värde vid årets slut 5,7 5,5 5,7 5,5

Avskrivningstider: 5 år 5 år

Not 9a Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Anskaffningsvärde 786,0 761,6 1 017,9 987,1

Ackumulerade avskrivningar -357,8 -332,4 -417,1 -386,7

Ackumulerade nedskrivningar -5,4 -5,6 -17,4 -30,6

Bokfört värde 422,8 423,6 583,4 569,8

Redovisat värde vid årets början 423,6 434,0 569,8 534,8

Årets investeringar 18,5 13,8 24,9 59,8

Avyttring och utrangering 0,2 -1,4 0,2 -1,4

Nedskrivningar 0,0 0,0 -2,6 -10,7

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 15,6 14,0

Avskrivningar -25,4 -25,2 -30,4 -29,1

Överföring från eller till annat slag av tillgång 5,9 2,4 5,9 2,4

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 422,8 423,6 583,4 569,8

Avskrivningstider: 10-50 år 10-50 år

Not 9b Maskiner och inventarier  (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Anskaffningsvärde 63,1 60,6 145,4 140,3

Ackumulerade avskrivningar -31,9 -28,7 -76,5 -68,4

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde 31,1 31,9 68,9 71,9

Redovisat värde vid årets början 31,9 32,5 71,9 70,9

Årets investeringar 6,7 5,5 9,3 12,4

Avyttring och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -6,0 -6,3 -10,8 -11,6

Överföring från eller till annat slag av tillgång -1,5 0,2 -1,5 0,2

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 31,1 31,9 68,9 71,9

Avskrivningstider: 3-33 år 3-33 år

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.

1 2016 har kommunen intäktsfört ett särskilt stadsbidrag på 43,2 miljoner som erhölls 2015 på grund av  flyktingsituationen.
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Noter

Not 9c Pågående ny-, till- och ombyggnader (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Anskaffningsvärde 19,5 8,3 23,2 9,1

Ackumulerade avskrivningar - - - -
Ackumulerade nedskrivningar -0,3 0 -0,3 -
Bokfört värde 19,1 8,3 23,2 9,1

Redovisat värde vid årets början 8,3 6,0 9,1 31,0

Årets investeringar 16,5 5,1 20,0 5,8

Överföring till annat slag av tillgång -5,3 -2,9 -6,0 -27,8

Avyttring och utrangering -0,3 - -0,3 -
Redovisat värde vid årets slut 19,1 8,3 23,2 9,1

Ingen avskrivning görs på pågående investeringar.

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening1 6,6 6,6 6,6 6,6

Övriga aktier och andelar 0,3 0,3 0,4 0,4

Grundfondskapital Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 1,7 1,7 - 0,0

Långfristiga fordringar 0,9 0,9 2,0 2,2

Summa finansiella anläggningstillgångar 9,6 9,6 9,0 9,2

Not 11 Förråd m.m. (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2015 Koncern 2015

Exploateringsfastigheter 2,1 1,9 2,1 4,0

Tomtmark - 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,1 0,1 0,1 0,2

Redovisat värde vid årets slut 2,1 2,0 2,1 4,2

Not 12 Kortfristiga fordringar (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Kundfordringar 11,7 9,8 12,6 11,4

Statsbidragsfordringar 57,4 28,6 57,4 28,6

Mervärdeskattsfordringar 13,4 9,6 13,4 9,6

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 34,9 19,2 25,8 16,0

Övriga kortfristiga fodringar 0,2 0,7 0,2 0,9

Summa kortfristiga fordringar 117,5 68,0 109,4 66,4

Not 13 Likvida medel (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Beviljad checkräkningskredit 50,0 50,0 50,0 60,0

Utnyttjad checkräkningskredit 0,0 0,0 - 0,0

Outnyttjad checkräkningskredit 50,0 50,0 50,0 60,0

Kassa och bank 78,9 102,3 89,5 107,3

Summa disponibla likvida medel 128,9 152,3 139,5 167,3

Not 14 Eget kapital (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 179,2 159,0 238,3 208,0

Årets resultat 54,4 20,3 72,4 30,3

Utgående balans 233,7 179,2 312,7 238,3

Uppdelning av eget kapital Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Resultatutjämningsreserv (RUR) 12,0 2,5 12,0 2,5

Övrigt eget kapital 221,7 176,7 298,7 235,8

Summa eget kapital 233,7 179,2 312,7 238,3

1Kommunens insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2016-12-31 till 9 250 200 kr.

Hylte kommun har avtal om finansiella tjänster med Södra Hestra sparbank i Hyltebruk. Avtalet innebär förutom sedvanliga banktjänster 
även hantering av likvida medel samt en checkkredit på 50 mkr.
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Noter

 

Not 15 Avsättningar pensioner (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Särskild avtalspension, visstidspension m.m. 5,6 5,0 5,6 0,0

Förmånsbestämd/kompl pension 2,0 2,1 2,0 0,0

Pension till efterlevande 0,3 0,3 0,3 0,0

Summa pensioner 7,8 7,4 7,8 0,0

Löneskatt 1,9 1,8 1,9 0,0

Summa avsatt till pensioner 9,7 9,2 9,7 0,0

Ingående avsättningar pensioner 9,2 9,1 9,2 0,0

Pensionsutbetalningar -0,4 -0,3 -0,4 0,0

Nyintjänand pension 0,2 0,1 0,2 0,0

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av löneskatt 0,1 0,0 0,1 0,0

Sänkning av diskonteringsränta - - - -

Övrigt 0,6 0,4 0,6 0,0

Summa avsatt till pensioner 9,7 9,2 9,7 0,0

Utredningsgrad  för beräkningsunderlaget (%) 99

Antal politiker med visstidspension 2,0 3,0

Överskottsmedel i försäkringen (kr) 1 641 965 1 204 204

Förpliktelsen minskad genom försäkring (mkr) 1 4,2 3,1

Not 16 Övriga avsättningar (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Ingående avsättning återställande av deponi 1 2,2 2,3 2,2 0,0

Avsättningar under året 1,8 1,3 1,8 0,0

Ianspråktaget belopp under året 0,0 -1,4 0,0 0,0

Outnyttjat belopp som återförts - - - -

Summa avsättning deponi 4,0 2,2 4,0 0,0

Ingående avsättning omstrukturering 2 1,3 1,3 1,3 0,0

Avsättningar under året - - - -

Ianspråktaget belopp under året - - - 0,0

Outnyttjat belopp som återförts - - - -

Summa avsättning omstrukturering 1,3 1,3 1,3 0,0

Ingående avsättning uppskjuten skatteskuld - - 1,2 -

Avsättningar under året - - 3,2 1,2

Summa avsättning uppskjuten skatteskuld - - 4,4 1,2

Summa övriga avsättningar 5,3 3,5 9,7 1,2

1Förpliktelsen är exkl. löneskatt och avser anställda med en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp

1 Avsättningen avser återställandet av Borabo deponi. Avsättningen uppstår genom överskott från verksamheten för avfallshantering. 
2 I budget 2005 och 2006 avsattes totalt 9,0 mkr som kopplades mot den nya organisationen som började genomföras 2007. Pengarna 
är öronmärkta till olika projekt med inriktning mot utvecklingsfrågor.
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Not 17a Långfristiga skulder till kreditinstitut (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Långfristiga skulder vid årets början 290,5 311,7 409,8 120,2

   varav kortfristig del av långfristig skuld 0,0 0,0 0,4

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

Amortering 0,0 -21,2 -19,5 -0,4

Summa skulder till kreditinsititut vid årets slut 290,5 290,5 390,3 119,8

    

Lån fördelade på räntebindningstid:

1-3 månader: 69,5 139,0

1-3 år 164,5 95,0

3-5 år 56,5 56,5

Lån som förfaller inom:

Löpande tills vidare: - -

1 år 126,0 94,5

1-3 år 164,5 196,0

3-5 år - -

Genomsnittlig räntesats på långfristiga lån: 0,78% 1,21%

Not 17b Förutbetalda intäkter reglerade över flera år (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Anslutningsavgifter 0,4 0,1 1,8 2,1

Gatukostnadsersättningar 0,1 0,0 0,1 0,0

Summa förutbetalda intäkter 0,5 0,2 1,9 2,1

Not 18 Kortfristiga skulder (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Skulder kreditinstitut - - 0,4 0,4

   varav utnyttjad checkräkningskredit - - - -

   varav kortfristig del av långfristig skuld - - 0,4 0,4

Leverantörsskulder 31,0 26,9 34,8 -6,5

Preliminärskatt och övriga löneavdrag 7,6 6,4 8,8 1,2

Moms och punktskatter 4,1 3,7 6,1 1,8

Övriga kortfristiga skulder 0,5 1,0 3,6 1,5

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 104,0 130,5 112,5 -6,8

Summa kortfristiga skulder 147,2 168,6 166,0 -8,4

Not 19 Pensionsförpliktelser (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Ingående ansvarsförbindelse 183,9 190,7 183,9 0,0

Pensionsutbetalningar -7,9 -6,7 -7,9 0,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning -89,2 -1,8 -89,2 0,0

Förändring av löneskatt - -1,3 0,0 0,0

Sänkning av diskonteringsränta - - - 0,0

Övrig post 92,5 2,9 92,5 0,0

Summa pensionsförpliktelser 179,2 183,9 179,2 0,0

Löneskatt 43,5 44,6 43,5 0,0

Utgående ansvarsförbindelse 222,7 228,5 222,7 0,0

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 20 Borgensförbindelser (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 95,9 111,3 0,0 0,0

Brännö Folkets park 0,4 0,4 0,4 0,4

Fiberföreringar 0,0 2,6 0,0 2,6

Summa borgensförbindelser 96,3 114,3 0,4 3,0

Not 21

Not 22 Spec. ej likvidpåverkande poster (Mkr) Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2016 Koncern 2015

Avskrivningar 33,6 34,0 30,4 6,0

Avyttring och utrangering 0,1 1,4 0,1 0,0

Avsatt till pensioner 0,5 0,2 0,5 0,0

Övriga avsättningar 1,8 1,3 1,8 1,2

Skatt kvar att betala på årets resultat 0,0 - 2,8 3,3

Förändring långfristiga periodiseringar 0,3 0,0 0,3 4,8

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster - -0,2 0,0 0,0

Summa ej likviditetspåverkande poster 36,3 36,7 35,9 15,3

Not 23
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal översti-
gande 3 år (Mkr)

Kommun 2016 Kommun 2015 Koncern 2015 Koncern 2015

Med förfall inom 1 år - 0,6 - 0,6

Med förfall inom 1-5 år 5,0 1,5 5,0 1,5

Med förfall senare än 5 år - - - -

Summa 5,0 2,1 5,0 2,1

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och fram-
tida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den 
finansiella effekt av Hylte kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i 
Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 390 484 353 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 381 843 111 kronor.

Den ställda säkerheten avser redovisat värde för lån från kreditinstitut där pantbrev lämnats som säkerhet.

Beloppen avser nominella värden av framtida minimileaseavgifter. 
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Redovisningsprinciper

Bakgrund
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmelserna i 
lagen om kommunal redovisning och de rekommendationer 
som lämnas av rådet för kommunal redovisning (RKR). I de 
fall redovisningen avviker från lagstiftning eller rekommen-
dationer anges detta särskilt.

Periodisering
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret har i hu-
vudsak belastat respektive tillgodoräknats årets redovisning. 
Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner till 
och med den 12 januari 2016. Därefter har intäkter och kost-
nader överstigande 50 tkr hänförts till redovisningsåret. 

Löner avseende timanställda och OB-ersättning till 
månadsanställda redovisas enligt kontantprincipen. Det 
innebär att löner och ersättningar som intjänats un-
der december 2016 har belastat januari 2017, vilket är 
ett avsteg från principen om periodisering. Avvikels-
en förklaras med att summan av dessa kostnader inte  
uppgår till något väsentligt belopp. Mot denna bakgrund gör 
kommunen bedömningen att påverkan på resultatet är för-
sumbart.

Skatteintäkter 
I linje med RKR 4.2 har skatteintäkten periodiserats. Det in-
nebär att kommunen i bokslutet 2016 har bokfört den defini-
tiva slutavräkningen för 2015 och en preliminär slutavräkn-
ing för 2016. Den preliminära slutavräkningen är baserad på 
SKL:s decemberprognos. 

Övriga intäkter
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar redovi-
sas som en förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och  
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och  
förtroendevalda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 

Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt blandmod-
ellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade fram till 
1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 
1998-01-01 redovisas som en avsättning och kortfristig skuld 
i balansräkningen. 

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid årets 
slut. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå  
upplupen arbetsgivaravgift redovisas den som en kortfristig 
skuld.

Lånekostnader
Kommunen tillämpar huvudmetoden enligt RKR:s rekom-
mendation 15.1. Detta innebär att inga lånekostnader har 
inräknats i tillgångarnas anskaffningsvärden. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekom-
mer i not i resultaträkningen och/eller kassaflödesanalysen. 
För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska 
posten uppgå till minst 3,5 mkr samt vara av sådan karaktär 
att den inte förväntas inträffa regelbundet. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Avskrivningarna påbörjas den månad anläggningstillgången 
tas i bruk enligt linjär metod. Inga avskrivningar görs på 
mark, konst och pågående investeringar.

För att en tillgång ska klassificeras som en anläggningstill-
gång ska den ha ett värde på minst 20 tkr och en nyttjande-
period på minst tre år. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedöm-
ning av tillgångens nyttjandeperiod. Vägledning hämtas från 
RKR:s idéskrift  Avskrivningar.

Avskrivningstid är för:
• Immateriella anläggningstillgångar  5 år

• Maskiner och inventarier   3-20 år

• Fastigheter och anläggningar  10-50 år

Komponentavskrivning tillämpas från och med 
2012 för tillgångar med identifierbara kompo-
nenter som har olika nyttjandeperiod. Kommunen 
har gjort retroaktiva komponentindelningar på  
investeringar genomförda tidigare än 2012. Komponent- 
avskrivning är framförallt påkallat vid större investering-
sprojekt. 

Avsättningar
Kommunen har två avsättningar som inte helt följer RKR 
10.2. Den ena avsättningen avser sluttäckningsutgifter för 
Borabo deponi. Det belopp som tagits upp motsvarar 4 mkr 
och utgörs av ackumulerat driftöverskott från avfallsverk-
samheten. Baserat på en projektering beräknas de totala slut-
täckningsutgifterna uppgå till cirka 46 mkr. Den väntas vara 
klar  2021. 

Den andra avsättningen omstruktureringskostnader öron-
märkt till utvecklingsfrågor. Kvarvarande belopp, 1,3 mkr, 
kommer förbrukas de kommande åren.

Leasing
Kommunen avviker när det gäller redovisning av finansiell 
leasing. Motiveringen till avvikelsen förklaras med att nu-
värdet av finansiella leasingavtal utgör en ringa del av bal-
ansomslutningen och inte bedöms ha någon påverkan på 
resultatet. Mot denna bakgrund klassificeras avtalen som 
operationella.  

Sammanställd redovisning
I koncernbokslutet ingår Hylte kommun och Bostadsstiftels-
en Hyltebostäder (100%). Inga förändringar har skett under 
året i kommunkoncernens sammansättning.

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och en-
ligt huvudprincipen proportionell konsolidering. 

Bokslutet baseras på kommunala redovisningsprinciper. Om 
principerna väsentligt avviker från varandra justeras Hylte-
bostäders räkenskaper före sammanställningen. Transak-
tioner av väsentlig karaktär har eliminerats för att ge en rät-
tvisande bild av koncernens totala ekonomi.  

Redovisningsprinciper
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Under 2016 har följande  
granskningar slutförts:
• Granskning av orosanmälningar IFO (individ- och 

familjeomsorgen)

• Granskning av kommunens hantering av arren-
deavtal/upplåtelseavtal

• Granskning av vård och omsorg samt stöd för per-
soner med missbruks- och beroendeproblem

• Granskning av styrning, uppföljning och intern 
kontroll avseende samhällsbyggnadsfrågor

• Granskning av kurser och konferenser

• Granskning av hantering av skogsfrågor

• Granskning av års- och delårsredovisningar

• Granskning av budgetprocessen inom barn- och 
ungdomsnämnden

Planerade granskningar för år 
2017:
• Granskning av utgifts- och inkomsthanteringen

• Granskning av lönekontorets styrning och ledning 
samt intern kontroll

• Granskning av ekonomiavdelningens styrning och 
ledning samt intern kontroll

• Granskning av utredning, beslut och genom-
förande av LSS-verksamheten

Revisionen har också regelbundna överläggningar 
med revisorerna i Region Halland och de övriga kom-
munerna i länet.

Redogörelse 2016
Revisionens ansvarsområde
Revisorernas granskningsuppdrag formuleras i kommunallagen och innebär att all verksamhet granskas för att 
på så sätt bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och att den är ekonomiskt tillfredsställande. 
Samt att de lagar och förordningar som gäller respektive nämnd och styrelse följs. Vidare ska granskningen ge 
svar på om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som sker i nämnderna är tillräcklig.
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