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5. Motionssvar Valfrihet för föräldrar med barn i förskolan ...................................KS § 166

6. Hemställan om överflyttning av resultatbalanserade medel - Revisionen

7. Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2014

8. Bordlagt ärende: Handikappolitiskt program Revidering ....................KS § 133, KF § 54

9. Avsägelser 2013

10. Fyllnadsval 2013
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12. Meddelanden kommunfullmäktige 2013

13. Nya ärenden

14. Övrigt

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och på kommunens hemsida.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara.

Karl-Anders Thorsson Eva Nordgaard
Ordförande Sekreterare 
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2. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016

Dnr 2012 KS0208

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag MRP-beredning §2

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §151

 Bilaga 1 MRP 2014-2016      separat bilaga

 Bilaga 2 Taxor 2014     separat bilaga

 Bilaga 3 MRP2014-2016 oppositionsförslag      separat bilaga

 Budgetberedningen för kommunrevisionen Budgetförslag 2014      separat bilaga
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§   151  Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016
Dnr 2012 KS0208

Sammanfattning
Vid genomgång av nämndernas förslag till mål- och resursplaner för 2014-2016 har 
kommunstyrelsen föreslagit vissa förändringar.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag MRP-beredningen § 2/2013
- Räkenskaper MRP-beredningens förslag
- Textbilaga
- Taxebilaga
- MRP 2014-2016 – Rödgröna gruppens förslag 2013-11-12

Yrkanden
Henrik Erlingson (C) yrkar följande:

- kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bifalla MRP-beredningens förslag. 
och lägger följande ändringsyrkande

- kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
Barn- och ungdomsnämnden: Justering rambelopp då förlängd öppettid i barnomsorg 
gällde under 2014 som försöksperiod och inte skulle budgeteras för 2015 och 2016. 
Ny ram för barn- och ungdomsnämnden 2015 är 248 125 000 kr och 255 275 000 kr 
för 2016.

samt lägger följande tilläggsyrkande:
- kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Finansiering
 Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en (1) 

procent av det totala borgensåtagandet.
 Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder med 57 000 000 kr.
 Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014
Skattesatsen, text mm
Skattesatsen 2014 föreslås oförändrad (21,45 procent). Text och MRP-beredningens 
förslag för övrigt bifalles.

Ronny Löfquist (S) lägger 13 separata yrkanden avseende driftbudgeten, ett yrkande 
avseende investeringar och två yrkanden avseende taxor i Rödgröna gruppens förslag till 
MRP 2014-2016. Bilaga 3

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på vart och ett av Rödgröna gruppens yrkanden mot MRP-
beredningens helhetsförslag enligt följande:
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2014 2015 2016
1. Barnomsorg obekväm arbetstid +1.500 +3.600 +3.600
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

2. Förskolan +1.500 +2.000 +2.700
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

3. Resurs/vikarieteam +2.500 +2.600 +2.500
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

4. Lärarlöner +1.500 +3.000 +4.500
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

5. Rektorscoach - 600 - 600 - 600
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

6. LSS-boende +1.500 +2.600 +2.600
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

7. Anhörigstöd + 220 + 220 + 220
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

8. Höjd ram försörjningsstöd +1.200 +1.000 +800
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

9. Ungdomsarbetslöshetsprojekt +1.200 +1.200 +0
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.
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2014 2015 2016
10. Planarkitekt +680 +700 +720
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

11. Framtidsprojekt +600 +400 +400
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

12. E-böcker +100 +100 +100
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

13. Avgiftsbefrielse barn +475 +475 +475
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

Investeringsbudgeten:
Kommunfullmäktige medger investeringar om totalt 40 miljoner per år för planperioden. 
Kommunstyrelsen får i delegation att prioritera investeringsprojekten. Investeringar över 3 
miljoner ska beslutas av kommunfullmäktige

Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

Taxor:
 Taxorna för Kulturskola, Simskola och Idrottsskola tas bort.

Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

 Taxan för Örnahallens simhall: Ingen avgift för barn upp till 12 år.
Ordförande ställer proposition på MRP-beredningens helhetsförslag och Rödgröna gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med MRP-beredningens 
helhetsförslag.

Ändringsyrkande barn- och ungdomsnämndens ram
Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons 
ändringsyrkande: Barn- och ungdomsnämnden: Justering rambelopp då förlängd öppettid i 
barnomsorg gällde under 2014 som försöksperiod och inte skulle budgeteras för 2015 och 
2016. Ny ram för barn- och ungdomsnämnden 2015 är 248 125 000 kr och 255 275 000 kr 
för 2016. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.
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Finansiering
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons första 
tilläggsyrkande: Finansiering
 Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en (1) procent av det 

totala borgensåtagandet.
 Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 

skulder med 57 000 000 kr.
 Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla tilläggsyrkandet om finansiering.

Skattesats mm
Slutligen ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons andra 
tilläggsyrkande: Skattesats:
Skattesatsen 2014 föreslås oförändrad (21,45 procent). Text och MRP-beredningens förslag 
för övrigt bifalles.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla tilläggsyrkandet om skattesatsen 
samt MRP-beredningens förslag för övrigt.
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_______________________
Övergripande

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

- Resultatbudgeten kompletteras med 1 000 000 kr för lönestrategiska justeringar 
2014, 2 000 000 kr för 2015 och 2 000 000 kr för 2016. 

_______________
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_________________________
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 
35 624 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 35 581 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 36 581 000 kr 2014, 36 520 000 kr 2015 och 
37 288 000 kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1). 
Detta innebär för 2014:

Raminvesteringar 1 060 000 kr varav 1 000 000 kr för IT.
Investeringar utöver ram 4 818 000 kr varav 4 118 000 kr för IT.
Investeringar för lokaler 12 200 000 kr, dvs kontorsförslaget uppjusteras med
   500 000 kr för upprustning av idrottsanläggningar
   500 000 kr för tillgänglighetsanpassning
och nedjusteras med
   2 000 000 kr för ombyggnation, fastigheter 2014
   2 500 000 kr kundentré kommunhus skjuts fram till 2015
   14 000 000 kr ombyggnad Örnaskolan låg- och mellan skjuts fram till 
   2015-2016. 

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).

_______________
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_________________________
Valnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Valnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 300 000 kr.
Nettokostnadsramen fastställs till 300 000 kr 2014. För åren 2015 och 2016 har valnämnden 
ingen ram.

- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).

_______________
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_________________________
Räddningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Räddningsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 
9 817 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 9 705 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 9 705 000 kr 2014, 9 791 000 kr 2015 och 
9 906 000  kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1). 
Detta innebär:

Raminvesteringar 60 000 kr 2014-2016
Investeringar utöver ram 900 000 kr 2014.

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).

_______________
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_________________________
Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 
var 15 298 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 17 165 000 kr.

- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 500 000 kr för 
bostadsanpassning 2014-2016.

- Nettokostnadsramen fastställs till 17 665 000 kr 2014, 17 958 000 kr 2015 och 
18 354 000 kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
Detta innebär:

Raminvesteringar 250 000 kr 2014-2016 
Investeringar utöver ram fastställs 2014 till 23 500 000 kr, dvs förslaget 
uppjusteras  med 150 000 kr 2014 för laddstolpe till fordon inklusive betalsystem 
och med 300 000 kr 2015.

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).

_______________
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_________________________
Tillsynsnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Tillsynsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var
90 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 90 000 kr 2014, 90 000 kr 2015 och 90 000 kr 
2016.

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).

_______________
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_________________________
Arbets- och näringslivsnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 
2012 var 33 770 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 34 114 000 kr.

- Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med 500 000 kr 2014-2016 
för ekonomiskt bistånd.

- Nettokostnadsramen fastställs till 34 614 000 kr 2014, 35 295 000 kr 2015 och 36 
283 000 kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
Raminvesteringar 250 000 kr 2014-2016, dvs förslaget uppjusteras med 50 000 kr 
2014-2016.

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).

_______________
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_________________________
Överförmyndaren

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Överförmyndarens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 
451 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 451 000 kr 2014, 451 000 kr 2015 och 451 000 kr 
2016.

_______________
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_________________________
Barn- och ungdomsnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Barn- och ungdomsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 
var 243 176 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 243 339 000 kr.

- Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med: 
900 000 kr för löneökningskompensation 2014-2016
125 000 kr för skolsköterska (delfinansiering till statsbidrag) 2014-2016
209 000 kr 2014 för förlängd öppettid i barnomsorg (försöksperiod 2014)
494 000 kr 2014 för socialsekreterare, ärendehandläggning IFO, 508 000 kr 2015 
och 525 000 kr 2016.

- Nettokostnadsramen fastställs till 245 067 000 kr 2014, 248 125 000 kr 2015 och 
255 275 000 kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
Raminvesteringar 650 000 kr 2014-2016.

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).

_______________
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_________________________
Omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Omsorgsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 
158 258 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 156 039 000 kr.

- Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras 2014-2016 med: 
1 300 000 kr för införande av LSS-boende
220 000 kr för anhörigstöd.

- Nettokostnadsramen fastställs till 157 559 000 kr 2014, 161 465 000 kr 2015 och 
165 905 000 kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).
Raminvesteringar 400 000 kr 2014-2016, dvs förslaget nedjusteras med 40 000 kr 
2014-2016.

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2).
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1).

_______________
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_________________________
Finansiering

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

 Eget kapital förändras med 8 400 000 kr

 Skattesatsen 2014 föreslås oförändrad (21,45 procent).

 Finansnettot 2014 beräknas till 7 900 000 kr, 8 900 000 kr 2015 och 9 900 000 kr 
2016.

 Borgensavgiften uttages av stiftelsen Hyltebostäder motsvarande en (1) procent av 
det totala borgensåtagandet.

 Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 
skulder med 57 000 000 kr.

 Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014

_______________
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§   2  Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016
Dnr 2012 KS0208

Sammanfattning
Henrik Erlingson (C) redovisar Hyltealliansens förslag till förändringar i mål- och 
resursplanen MRP 2014-2016. Förslaget framgår nedan.

Den rödgröna-gruppen kommer att lägga ett budgetförslag vid kommunstyrelsens 
sammanträde 12 november 2013.

_______________________
Övergripande

MRP-beredningens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

- Resultatbudgeten kompletteras med 1 000 000 kr för lönestrategiska justeringar 
2014, 2 000 000 kr för 2015 och 2 000 000 kr för 2016

- Skattesatsen 2014 föreslås oförändrad (21,45 procent)
- Finansnettot 2014 beräknas till 7 900 000 kr, 8 900 000 kr 2015 och 9 900 000 kr 

2016. 
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_________________________
Kommunstyrelsen

MRP-beredningens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 
35 624 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 35 581 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 36 581 000 kr 2014, 36 520 000 kr 2015 och 
37 288 000 kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1). 
Detta innebär för 2014:

Raminvesteringar 1 060 000 kr varav 1 000 000 kr för IT.
Investeringar utöver ram 4 818 000 kr varav 4 118 000 kr för IT
Investeringar för lokaler 12 200 000 kr, dvs kontorsförslaget uppjusteras med
   500 000 kr för upprustning av idrottsanläggningar
   500 000 kr för tillgänglighetsanpassning
och nedjusteras med
   2 000 000 kr för ombyggnation, fastigheter 2014
   2 500 000 kr kundentré kommunhus skjuts fram till 2015
   14 000 000 kr ombyggnad Örnaskolan låg- och mellan skjuts fram till 2015-
2016. 
Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2)

- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 3)

_______________
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_________________________
Valnämnden

MRP-beredningens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Valnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 300 000 kr.

Nettokostnadsramen fastställs till 300 000 kr 2014. För åren 2015 och 2016 har valnämnden 
ingen ram.

- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 3)

_______________
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_________________________
Räddningsnämnden

MRP-beredningens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Räddningsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 
9 817 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 9 705 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 9 705 000 kr 2014, 9 791 000 kr 2015 och 
9 906 000  kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1) 
Detta innebär:

Raminvesteringar 60 000 kr 2014-2016
Investeringar utöver ram 900 000 kr 2014

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2)
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 3)
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_________________________
Samhällsbyggnadsnämnden

MRP-beredningens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 
var 15 298 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 17 165 000 kr.

- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 500 000 kr för 
bostadsanpassning 2014-2016

- Nettokostnadsramen fastställs till 17 665 000 kr 2014, 17 958 000 kr 2015 och       
18 354 000 kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1)
Detta innebär:

Raminvesteringar 250 000 kr 2014-2016 
Investeringar utöver ram fastställs 2014 till 23 500 000 kr, dvs förslaget 
uppjusteras  med 150 000 kr 2014 för laddstolpe till fordon inklusive betalsystem 
och med 300 000 kr 2015

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2)
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 3)

_______________



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

MRP-beredning 2013-10-15 6 (10)

_________________________
Tillsynsnämnden

MRP-beredningens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Tillsynsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var
90 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 90 000 kr 2014, 90 000 kr 2015 och 90 000 kr 
2016.

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2)
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 3)

_______________



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

MRP-beredning 2013-10-15 7 (10)

_________________________
Arbets- och näringslivsnämnden

MRP-beredningens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 
2012 var 33 770 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 34 114 000 kr.

- Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med 500 000 kr 2014-2016 
för ekonomiskt bistånd

- Nettokostnadsramen fastställs till 34 614 000 kr 2014, 35 295 000 kr 2015 och 
36 283 000 kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1)
Raminvesteringar 250 000 kr 2014-2016, dvs förslaget uppjusteras med 50 000 kr 
2014-2016

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2)
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 3)

_______________



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

MRP-beredning 2013-10-15 8 (10)

_________________________
Överförmyndaren

MRP-beredningens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Överförmyndarens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 
451 000 kr.

- Nettokostnadsramen fastställs till 451 000 kr 2014, 451 000 kr 2015 och 451 000 kr 
2016.

_______________



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

MRP-beredning 2013-10-15 9 (10)

_________________________
Barn- och ungdomsnämnden

MRP-beredningens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Barn- och ungdomsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 
var 243 176 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 243 339 000 kr.

- Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med 
900 000 kr för löneökningskompensation 2014-2016
125 000 kr för skolsköterska (delfinansiering till statsbidrag) 2014-2016
209 000 kr 2014 för förlängd öppettid i barnomsorg (försöksperiod 2014). 
494 000 kr 2014 för socialsekreterare, ärendehandläggning IFO, 508 000 kr 2015 
och 525 000 kr 2016

- Nettokostnadsramen fastställs till 245 067 000 kr 2014, 248 340 000 kr 2015 och 
255 497 000 kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1)
Raminvesteringar 650 000 kr 2014-2016

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2)
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 3)

_______________



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

MRP-beredning 2013-10-15 10 (10)

_________________________
Omsorgsnämnden

MRP-beredningens förslag
Kommunfullmäktiges beslut

Omsorgsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 
158 258 000 kr och är efter lokalhyresjusteringar 156 039 000 kr.

- Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras 2014-2016 med 
1 300 000 kr för införande av LSS-boende
220 000 kr för anhörigstöd

- Nettokostnadsramen fastställs till 157 559 000 kr 2014, 161 465 000 kr 2015 och 
165 905 000 kr 2016.

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1)
Raminvesteringar 400 000 kr 2014-2016, dvs förslaget nedjusteras med 40 000 kr 
2014-2016

- Taxor fastställs enligt dokument Taxor och avgifter 2014 (bilaga 2)
- Text fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 3)

_______________
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Fem år i siffror  
Kommunens finanser Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 
  

  

  

 

  

   verksamhetens nettokostnader (mkr) 470,7 468,9 488,3 501,0 517,7 
      -i kronor per invånare 46 920 46 657 48 830 50 100 51 770 
   årets resultat (mkr) 2,7 8,8 8,4 10,1 11,4 
     -i kronor per invånare 269 876 840 1 010 1 140 
   rörelsekapital (mkr) -49,3 -69,2 -49,6 -49,3 -48,7 
  

  
  

 
  

   investeringsvolym, mkr 64,8 116,3 69,4 80,4 76,7 
     -i kronor per invånare 6 459 11 572 6 940 8 040 7 670 
   egenfinansieringsgrad av investeringar (%) 45,7 33,3 62,4 55,9 60,4 
  

  
  

 
  

   soliditet (%) 28,0 26,3 26,2 25,9 26,0 
   soliditet inkl. pensionsskuld äldre än 1998 (%) -18,9 -15,2 -16,8 -14,0 -11,5 
   total låneskuld (mkr) 245,3 324 327,3 352,2 380,8 
     -i kronor per invånare 24 452 32 239 32 730 35 220 38 080 
Skatteintäkter 

  
  

 
  

   utdebitering kommunen (kr) 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 
   utdebitering totalt (kr) 31,87 31,87 31,87 31,87 31,87 
   skatteintäkter och utjämning (mkr) 478,2 485,2 504,6 520,0 539,0 
     -i kronor per invånare 47 667 48 279 50 460 52 000 53 900 
Personal 

  
  

 
  

   totalt antal årsarbetare 748 - - - - 
   personalkostnader (mkr) 400,6 - - - - 
     -i kronor per invånare 39 932 - - - - 
Befolkning 31/12 

  
  

 
  

   antal invånare totalt 10 032 10 050 10 000 10 000 10 000 
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Organisationsschema 

 
Politikerna är uppdragsgivarna 
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kommun-
styrelse och nämnder som ytterst är ansvarigaför den 
kommunala servicen. De anger inriktningen för kommu-
nens verksamheter – vad som ska prioriteras och vad 
som ska genomföras. Politikerna bestämmer i frågor om 
ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, 
förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommu-
nen genom att ge uppdrag och 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 ansva-
rar för att politiska beslut genomförs i det dagliga 
arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och 
planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också 
för att ta fram underlag för politiska beslut, att följa upp 
verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till 
uppdragsgivarna- politikerna. 
 
 

 
 

 
 
 
Mandatfördelning 
I fullmäktige sitter 43 ledamöter och mandaten fördelas 
på partierna utefter valresultatet. Val sker vart fjärde år. 
I Hylte har fem partier bildat Hyltealliansen som har 
politisk majoritet efter det senaste valet. Partierna som 
ingår i Hyltealliansen är Centerpartiet, Kommunens Väl, 
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna och de 
har tillsammans 24 av fullmäktiges 43 mandat.

 

 

Parti  Mandat 
Socialdemokraterna (S) 14 
Kommunens Väl (KV)  8 
Centerpartiet (C)  7 
Moderaterna (M)  5 
Folkpartiet (FP)  3 
Sverigedemokraterna (SD) 2 
Kristdemokraterna (KD)  1 
Miljöpartiet (MP)  1 
Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)  1 
Vänsterpartiet (V)  1 
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God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning definieras av Kommunallagen 5 § ”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Hylte kommun antar årligen, i samband med mål- och 
resursplansprocessen, finansiella och övergripande mål för verksamheten och dessa följs sedan upp i 
förvaltningsberättelsen och det görs en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning uppnåtts eller inte. 
 

Hylte kommun har definierat god ekonomisk hushållning 
med att löpande driftskostnader inte ska finansieras via 
lån eller kommunens egen förmögenhet samt att medel 
från försäljning av anläggningstillgångar får användas för 
att återbetala lån eller investera i nya anläggnings-
tillgångar. Sett utifrån ett verksamhetsperspektiv ska 
verksamheterna bedrivas kostnadseffektivt och ända-
målsenligt. 

 

Varje år i samband med budget fastställer kommunfull-
mäktige i Hylte de finansiella målen och de verksam-
hetsmässiga fokusområden som ligger till grund för 
uppföljning och värdering av kommunens ekonomiska 
hushållning för nästkommande år. Varje nämnd skall 
också fastställa sina mål och serviceåtaganden på lik-
nande sätt. 

Vision 2020 
Kommunfullmäktige har antagit en vision som svarar på vart kommunen vill föra organisationen.  

Hylte kommuns Vision 2020 
  – framtidstro, delaktighet, stolthet, skönhet, aktivitet och trygghet. 

• Hylte kommuns anställda och invånare ska ha kunskap om innehållet i kommunens vision, kommunfullmäktiges direktiv om 
nämndernas åtagande och om nämndernas serviceåtagande till invånarna. 

• Detta ska följas upp av kommunfullmäktige genom att samtliga nämnder och styrelser ska redovisa vad man bedömer att man 
uppnår i kommunens mål- och resursplan.   

Hylte – en del av världen 

– Hylte ingår i en större region som kännetecknas av stabilitet och framtidstro, nära till resten av Sverige och Europa. Hyltes ekonomi är 

stabil. I Hylte kommun vill företagen verka och det är enkelt att etablera sig här. I kommunen finns ett gynnsamt klimat för utveckling av 

näringslivet och uppkomsten av företag med nya produkter och tjänster.   

– Hylte kommun verkar för att tillsammans med näringslivet och regionen utforma ett strategiskt näringslivsprogram. Det sammanlagda 

antalet anställda i kommunens näringsliv ökar med minst 5 procent till år 2020. Vi skall öka medvetenheten och insikten om vad ett gott 

företagsklimat är och vad det betyder för kommunens utveckling. 

I Hylte… 

…vill människor bo. - Här finns attraktiva natur- och strandnära bostäder. Levande centrum i Hyltebruk, Unnaryd och Torup. År 2020 

finns minst 11 000 invånare i kommunen. Centralorterna erbjuder en allsidig och god service med tilltalande miljöer i det offentliga 

rummet. I övriga tätorter anpassas servicenivån till underlaget och till varje orts specifika förutsättningar. Hyltebruk är kommunens 

huvudcentrum som utvecklas med en attraktiv och tydlig kärna med varierat innehåll av service, arbetsplatser och bostäder. I kommunen 

finns en god infrastruktur till fördel för pendling, turism och näringsliv. Utpendlingen skall vara större än inpendlingen. 

…är invånarna friskare än genomsnittet och upplever sig ha en hög livskvalitet.  

– Hylte kommun föregår som ett gott exempel på en attraktiv arbetsplats. Kommunen har lätt att rekrytera de medarbetare som behövs. 

– Här finns goda boendemiljöer med närhet till rik rekreation.  

…håller utbildningen en hög standard och i skolorna råder jämställdhet och elevdemokrati. 

– Barnen får en bra start genom en god förskola och en bra grundskola och lämnar skolan med godkända betyg tack vare en mer 

individuellt anpassad undervisning. Alla ungdomar som påbörjar fullföljer gymnasieskolan och andelen som fortsätter till 

eftergymnasiala studier har ökat. 

– Kontakterna med högskolor och universitet ökar. Kommunen medverkar till att studenter bedriver sina examensarbeten eller dylikt på 

uppdrag av kommunen eller i något av kommunens verksamma företag. 

…skall omsorgen präglas av trygghet, delaktighet och engagemang. 

– Människor med omsorgsbehov, äldre, socialt utsatta och funktionshindrade får stöd tillsammans med en bra och värdig vård, när de 

behöver det. 

…är demokratin vital. 

– Den enskilda människan är delaktig i samhällsutvecklingen och påverkar sin egen verklighet. Vi ska öka delaktigheten genom att aktivt 

involvera invånarna på ett tidigt stadium i beredningen inför avgörande beslut. Aktiva invånare, unga som gamla, deltar i den politiska 

dialogen. 

– Alla upplever att de blir väl bemötta vid kontakter med kommunens verksamheter. 
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Fokusområden 
Fokusområden speglar olika dimensioner i verksamheten. 
Målen visar inriktningen verksamheten skall fokusera på 
inom det aktuella fokusområdet. Målen i det övergripande 
fokusområdet ligger till grund för nämndernas målarbete. 
Till målen kopplas indikatorer som beskriver kvalitet, 
effektivitet och volym med mera. Mätning är en central 
betydelse för indikatorerna som ska visa eller ge svar på 
om målen har uppnåtts, helt eller delvis eller inte alls.  

Inför budget 2012 reviderades kommunens fokusområden. 
Underlag för revideringen var dels ett diskussionsunderlag 
som låg till grund för en genomlysning av kommunens 
politiska mål i samband med en  

EU-projektanalys, den så kallade WEPA-analysen, som 
gjordes under året och dels den politiska diskussionen 
under WEPA-processen. De nya fokusområdena som 
antogs av kommunfullmäktige 20111215 är: 

 Organisation - medarbetare 

 Kommuninvånare 

 Samhälle 

 

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

Styr- och kvalitetssystem 
Hylte kommuns styrmodell innebär en tydlig styrning 
med hjälp av mål tillsammans med resurser. Politiker 
prioriterar och beslutar om fördelning av resurser 
samtidigt som det ska skapa förutsättningar för kvalitet i 
verksamheten. Verksamhetens ansvar är att leverera de 
politikerna har beslutat om med hjälp av de resurser de 
blivit tilldelade. Verksamheterna har också ansvar för 
att det som levereras också levereras med kvalitet. Detta 
innebär att kvalitetsaspekten är ett gemensamt ansvar 
mellan politiker, ledning och personal i verksamheten.  

Styrmodellen består av två huvudprocesser, Mål- och 
resursprocess samt Uppföljning och redovisning. I 
nedan bild beskrivs mål- och resursprocessen i den övre 
röda delen och processen för uppföljning och redo-
visning beskrivs i den nedre, blå delen 

 

Uppsiktsplikten 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela 
kommunens samlade verksamheter, för såväl nämnder 
som kommunala bolag. Mål- och resursplanen inklusive 
fokusområden är ett viktigt styrdokument som ger 
underlag för planerad verksamhet och ekonomi. Mål- och 
resursplanen fastställs enligt plan av kommunfullmäktige i 
juni månad med ett justeringsbeslut i november månad för 
att kunna möte externa förändringar som sker under 
perioden. Under 2013 har dock inget beslut tagits i juni då 
MRP-beredningen valt att vänta med att anta Mål- och 
resursplanen till justeringstillfället i november. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har årligen inför MRP-

 

arbetet en träff med nämndernas presidier och den 
träffen genomfördes 2013 som planerat i början av 
april. 

Uppföljning, utvärdering och analys av ekonomi, 
måluppfyllelse, prestation och kvalitet ger ökad tyngd-
punkt i ekonomistyrningen. Uppföljning som redovisas 
till Kommunstyrelsen görs efter tre, sex och nio 
månader, den efter sex månader hanteras i samband 
med kommunens delårsbokslut. Uppföljningen efter tre 
och sex månader sker i samråd mellan nämndernas 
presidier och ekonomichef. Kommunstyrelsen har 
utöver detta samråd med varje nämnds och Stiftelsen 
Hyltebostäders presidier två gånger per år. Nämnden 
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fastställer därutöver regler för hur och när uppföljningen 
utöver ovanstående skall sammanfattas och rapporteras till 
nämnd. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 
för kommunens totala resursplanering. Som ett led i det 
arbetet bevakar styrelsen uppföljningar av både mål och 
resurser. Kommunstyrelsen kallar nämndspresidierna till 
möte i samband med MRP-beredning och i samband med 
att boksluten är klara. Därutöver kallas nämndspresidierna 
till kommunstyrelsen för samråd där uppföljning är en del 
i agendan. 

Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande 
ansvar för den interna kontrollen inom hela kommunen. 
Uppsiktspliktens innebörd regleras i reglemente för intern 
kontroll som antogs under 2011. Uppföljning av den 
interna kontrollen gjordes första gången i samband med 
årsbokslutet för 2012 och rutinen kommer att förbättras 
efter hand och kommer även i fortsättningen att följas upp 
och rapporteras i samband med årsboksluten. 

Ansvar och befogenheter 
Nämnderna ansvarar för att serviceåtaganden, ut-
vecklingsmål och eventuella utvalda aktiviteter fastställs. 
Samtliga ska vara konkreta och uppföljningsbara antingen 
genom mätningar av kvantitet eller genom bedömningar 
av kvalitativa undersökningar. De ska dessutom relatera 
till de övergripande målen.  

Den ram kommunfullmäktige anslagit till nämndens 
förfogande har nämnden själv rätt att fördela mellan sina 
olika verksamheter. Respektive kontorschef ansvarar för 
att kontinuerligt utveckla och genomföra förändringar i 
verksamheten utefter de serviceåtaganden och utveck-
lingsmål som sätts kopplat till de resurser kontoret 
tilldelats. 

Omdisponeringar inom nämndens verksamhetsområde 
och ram beslutas av respektive nämnd. Tilläggsbudget till 
anslagen ram förekommer i princip inte. Några undantag 
finns, till exempel tilläggsbudget för löneavtal eller för-
ändring i verksamhet som kommunfullmäktige beslutat 
om.  

Negativa avvikelser mot ram/underskott 
Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska resul-
tatet är att balansera eventuella negativa avvikelser mot 
ram över årsskiftet och reglera det mot nämndens egna 
kapital. Den negativa avvikelsen skall återställas av res-
pektive nämnd utefter en plan på som mest tre år. 
Verksamheten Bostadsanpassning undantas alltid från 
resultatbalansering och andra skäl för undantag kan vara 
extraordinära händelser. Om avvikelserna ska balanseras 
över åren beslutas av kommunstyrelsen i samband med att 
årsredovisningen behandlas.  

Interna köp och säljförhållanden 
Grundprincipen är att kostnaderna för den interna 
tjänsten ska belasta den som förbrukar den. Syftet med 
intern debitering är att det ska vara möjligt att ge en 
rättvisande bild av hur resurserna används, att det blir 
ett rättvisande underlag för finansieringen samtidigt 
som den tydliggör olika ansvarsområden. Syftet är 
också att göra det möjligt att jämföra med externa köp.  

Vid den interna kostnadsfördelningen skall alltid en 
skriftlig överenskommelse göras. Det förutsätts därvid 
att köpande och säljande kontor kommer överens om 
servicenivå och prissättning på förekommande interna 
tjänster. Det är dock kunden, det vill säga köpande 
enhet, som bestämmer omfattning och standard på 
tjänsten som skall utföras. Således måste säljande 
kontor anpassa sin verksamhet efter den efterfråga på 
tjänster som föreligger från de olika kontoren. Ändring 
av överenskommelse får aldrig göras ensidigt. Uppsäg-
ning av tjänst eller lokaler sammanfaller då med 
budgetåret. Uppsägning skall ske i samband med an-
givande av nämndens budgetförslag, dock senast 1 mars 
året före budgetåret eller enligt överenskommelse. 
Interna avtal ska vara klara och undertecknade i god tid 
före nämndernas arbete med budget påbörjas. När det 
gäller lokaler pågår diskussioner om eventuellt 
förändrade rutiner inför kommande MRP-processer. 

Investeringar 
Investeringar för den kommande treårsperioden beslutas 
av kommunfullmäktige i samband med mål- och 
resursplanen. Medel anslagna för investeringar får inte 
användas för driftskostnader.  

Alla nämnder har varje år ett fast anslag för ramin-
vesteringar, de nämnder som inte utnyttjar hela beloppet 
får en automatisk överföring till nästa budgetperiod. 
Nämnder som överskrider anslaget får motsvarande 
minskning.  

När det gäller nybyggnad, IT utrustning, utrustning till 
ny verksamhet samt anskaffning av nya fordon klassas 
detta som investeringar utöver ram och måste äskas i 
samband med budgeten. I den mån dessa investeringar 
inte blir slutförda under budgetåret måste en ombudge-
tering begäras till nästkommande år av nämnden. Beslut 
tas av kommunfullmäktige i samband med årsredo-
visningen. 

Det är viktigt att äskad investering över ram väl 
beskrivs och motiveras samt att driftskostnadskonsek-
venser framgår och avvikelser från kommunens avskriv-
ningstider begärs. Nämnden skall även ha med IT-
investeringar i sitt förslag! 
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En investering är ett inköp av  

 en anläggning som har en varaktighet över minst fem 
år  

 eller en inventarie som har en varaktighet över minst 
tre år.  

Beloppet som krävs för att det skall klassas som en 
investering är i Hylte kommun satt till 20 tkr. Understiger 
köpet detta belopp kommer den vid bokslutet att belasta 
driften inom nämnden. Från och med 2012 görs 
komponentavskrivning på investeringar vilket innebär att 
investeringen delas upp i olika delar beroende på 
komponenternas olika livslängd. För att budgeterat belopp 
ska stämma med kommande utfall måste hänsyn tas till 
detta i samband med att investeringen äskas. 

Åtgärder som innebär standardförbättringar genom ny-, 
till- och ombyggnad ska i princip bokföras som en 
investering. Hit hör även andra åtgärder som höjer 
anläggningens allmänna standard. Exempel på sådana 
åtgärder är installation av toalett samt byte från två- till 
treglasfönster i en fastighet. Endast mellanskillnaden 
mellan vad som betraktas som värdehöjande och normalt 
underhåll ska bokföras som investering. Byte av VA-
ledningar räknas som investering om man med detta byte 
höjer ledningens kapacitet. Reparation och underhåll, det 
vill säga åtgärder som syftar till att vidmakthålla en 
anläggnings tekniska funktionella status, bokförs som 
kostnad det år som åtgärden görs. 

Taxor 
Nämndens taxor och avgifter skall ses över i samband 
med ny Mål- och resursplan, det är i samband med denna 
process som justeringar skall göras. Justeringar under 
löpande verksamhetsår sker inte, undantagsfall vid extra-
ordinära händelser. Taxor och avgifter beslutas alltid av 
kommunfullmäktige. 

Kommunens kvalitetsarbete 
Grunden i kommunens kvalitetsarbete är att arbete med att 
förbättra kvaliteten i verksamheten ska pågå ständigt. Så 
fort en kvalitetsbrist upptäcks ska handlingsplan med 
åtgärder framarbetas. På varje kontor finns utsedda kvali-
tetshandledare vars huvudsakliga uppgift är att vara ett 
stöd för chefen i kvalitetsarbetet. Det är lite olika hur 
kvalitetshandledarnas arbete organiseras på respektive 
kontor. 

Under hösten 2013 påbörjas en större utbildningsinsats i 
Lean -medarbetardrivet förbättringsarbete. Lean är en 
verksamhetsfilosofi som Hylte kommun använder sig av 
som inspiration i det dagliga kvalitetsarbetet.  

Tankesättet, Lean initierades ursprungligen inom 
fordonstillverkningen av Toyota i Japan. Tanken med 
lean är att det ska vara en del av det vardagliga arbetet 
och att det underbyggs av fem olika värderingar: 
Respekt, Lagarbete, Utmaningar, Ständiga förbättringar, 
och Ta reda på fakta. Numera förekommer lean allt 
oftare i tjänstesektorn och är ett vanligt sätt att arbeta 
med kvalitet inom organisationer.  

Lean i Hylte bygger på att ta till vara på samtliga 
medarbetares kompetens och engagemang. Det innebär 
att personalen ska vara delaktig i de förändringar som 
ska ske, med utgångspunkt i att ”vi ska jobba smartare, 
inte snabbare”. Det ställer stora krav både på ett 
tillåtande ledarskap och på engagerade medarbetare. Att 
förankra besluten där de påverkar mest, grundar för en 
bättre arbetsmiljö och en kultur där alla har möjlighet 
att påverka. Det är dessutom ett stort slöseri av 
kompetens av att inte tillvarata på medarbetarnas 
samlade kunskap. 

Det finns en övergripande kvalitetsgrupp på kommun-
ledningskontoret som regelbundet samordnar träffar för 
chefer och kvalitetshandledare. Syftet med träffarna är 
bland annat att arbeta i så kallade workshops och att nå 
ut med information. Grupperna ska också kunna 
inspirera och ge varandra tips i arbete med kvalitet på 
sina respektive kontor. 

Kvalitetsgruppen samordnar även utbildningar för kva-
litetshandledare och tillsammans ekonomi- och IT-
enheten anordnar de utbildning för chefer i kommunen 
inom det så kallade ledarprogrammet. 
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Organisation - medarbetare 
Under de närmaste tio åren kommer 197 medarbetare, ca 23 procent av de tillsvidareanställda, att nå pensions-
åldern. Hylte kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och på vis kunna underlätta 
personalförsörjningen. 
 
Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Delmål Målnivå 2014 Nuläge Uppföljningsintervall 
Mätning av andel nöjda medarbetare 
genom medarbetarundersökningar. 

Andelen nöjda medarbetare ska uppgå 
till 75 % under 2014 

Delår 2013: ingen 
undersökning genomförd 

Mätning genom enkät 
vartannat år, nästa mätning 
2015 

Mätning av antal sökande per 
platsannons 

Antal sökande per annons ska vara 30 
under 2014. 

Delår 2013: 16 Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Mätning av Friskhälsotal genom 
statistik från personalredovisningen. 

2014 ska friskhälsotalet uppgå till 97 
%. 

Delår 2013: 95,1 % Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Jämförelse av statistik över lönenivåer 
med jämförbara kommuner* utifrån 
SKL:s partgemensamma lönestatistik 

Hylte kommun ska ha ett löneläge som 
motsvarar jämförbara kommuner 2014. 

Delår 2013: Kommunens 
lönestruktur är tvådelad, 
kommunen är löneledande 
bland kollektivanställda 
men ligger cirka 10 % 
lägre i fråga om löner för 
tjänstemän och chefer. 

Årlig uppföljning. 

 
* Med jämförbara kommuner menas kommungrupperingen som inkluderar: kommuner med färre än 25 000 invånare samt jämförelsegrupp södra Sverige 
(Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne). Utöver detta finns även referensstatistik i förhållande till Hallands kommuner och regionen. 

 
Målet syftar till att medarbetarna ska vara nöjda med sin 
upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, 
respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveck-
ling. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare med god personal-
politik skapar förutsättningar för våra medarbetare att 
utföra ett bra arbete och leverera en hög kvalitet på de 
tjänster kommunen erbjuder. Motiverade och nöjda 
medarbetare blir också goda ambassadörer för sin 
arbetsplats, vilket ger en positiv marknadsföring av 
kommunen. Det ökar därmed möjligheterna att behålla 
och utveckla våra befintliga medarbetare.  

Kommunen har idag offentliga Hallands mest utarbetade 
personalportfölj och arbetar ständigt med att stärka 
synligheten och profilen för kommunen som arbets-
givare. Bland annat subventioneras Friskträningskort till 
månadsanställda. Priset för ett årskort i Örnahallen 
uppgår till 2 400 kr varav den enskilde betalar 300 kr. 
Under hösten 2013 anordnas också Framtidstrodagarna 
för tredje gången. Dagarna har blivit mycket populära 
bland de anställda och utgör en allt viktigare del i 
kommunens arbete med arbetsgivarprofilering. 

Personalpolitiskt har kommunen dock vissa svårigheter 
att konkurrera lönemässigt inom tjänstemannayrken 
vilket är ett strategiskt problem. Däremot är kommunen 
löneledande inom de så kallade kollektivanslutna yrkes-
grupperna och ligger där topp tio i landet. 

En av kommunens största utmaningar i framtiden är att 
rekrytera personal på alla nivåer i organisationen och 
därför måste Hylte kommun upplevas som en intressant 
och givande organisation att arbeta. Genom en flexibel 
organisation som belönar prestation och möjliggör en 
personlig karriärutveckling med ett fungerande privatliv 
ska kommunen upplevas som en självklar arbetsplats. 

En del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att rollerna är 
tydliga. Kommunens styrmodell är grunden till att tydlig-
heten bibehålls och förstärks. Aktiviteter som syftar till 
att göra den känd hos förtroendevalda och medarbetare 
är därför viktiga. En ökad förståelse kring styrmodellen 
och kommunens processer kring styrning och ledning 
förenklar arbetet och planeringen i den dagliga verksam-
heten.
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Kommuninvånare 
Det är viktigt att arbeta för att locka fler invånare till att bosätta sig i Hylte kommun men det är också viktigt att 
fokusera på att locka befolkningen att stanna kvar. Inte minst i spåren av neddragningarna som sker inom 
näringslivet med färre arbetstillfällen som följd. Därför har kommunfullmäktige beslutat om fokusområdet 
Kommuninvånare. 

 

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet 
Delmål Målnivå 2014 Nuläge Uppföljningsintervall 
Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NMI (Nöjd Medborgar Index, 
max 100 p). 
 
Frågorna med inriktning på: Bemötande 
och tillgänglighet, Förskolan, Grund-
skolan, Gymnasieskolan, Äldreomsorgen, 
Stöd för utsatta personer, Gator och vägar, 
Gång- och cykelvägar, Fritid – Idrott, 
Fritid – Kultur, Miljöarbete, Vatten och 
avlopp, Renhållning, Räddningstjänsten.  

NMI-värdet för Hylte kommun ska 
vara bättre än genomsnittet i 
undersökningen hösten 2013. 

NMI 2010: 47 p 

(snitt för alla deltagande 
kommuner var 53 p, 
bästa kommun 62 p) 

NMI mäts vart annat år, 
nästa mätning hösten 2015. 

Mätning av egen statistik gällande andel av 
nämndernas serviceåtaganden som är 
uppfyllda eller är nästan uppfyllda. 

95 % av serviceåtagandena ska 
vara uppfyllda eller nästan 
uppfyllda. 

Delår 2013: 93,2 % 
 
(82 av totalt 88 service-
åtaganden) 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. 
Delmål Målnivå 2014 Nuläge Uppföljningsintervall 
Mätning av andel elever med fullständiga 
slutbetyg genom Öppna jämförelser (SKL) 
och egen statistik. 

Andelen elever med fullständiga 
slutbetyg ska öka med minst 2 % 
per år för att på sikt nå 100 %. 

Delår 2013: 69 %  Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Mätning av andel elever med behörighet 
till gymnasiet genom Öppna jämförelser 
(SKL) och egen statistik. 

Andelen elever med behörighet till 
gymnasiet ska öka med minst 2 % 
varje år för att på sikt nå 100 %. 

Delår 2013: 78 % Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

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

Andelen elever som upplever 
trivsel i skolan ska öka med minst 
2 % per år för att på sikt nå 100 %. 

2010: 41 % 
 
(Median i riket 38 %) 

Trivsel följs upp genom 
SKL:s nationella enkät. 
Enkäten finns ej kvar och 
mätmetod kommer att ses 
över. 

Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och 
beslut. 
Delmål Målnivå 2014 Nuläge Uppföljningsintervall 
Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NII (Nöjd Inflytande Index, max 
100 p).  
 
Frågorna med inriktning på: Kontakt, 
Information, Påverkan och Förtroende 

NII: ska vara bättre än 
genomsnittet hösten 2013 

NII 2010: 40 p  
 
(snitt för alla deltagande 
kommuner var 42 p, 
bästa kommun 53 p) 

NII mäts vart fjärde år, nästa 
mätning hösten 2015. 

Mätning av valdeltagande genom Valmyn-
dighetens statistik över valdeltagande i 
kommunvalet gällande andel av röstberätti-
gade. 

Valdeltagandet ska öka jämfört 
med valet 2010 

2010: 78,11 %  
 
(riksgenomsnitt 81,62 %) 

Valdeltagande vart fjärde år, 
nästa mätning 2014. 
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Bra service med god kvalitet 
Målet handlar om den kommunala service som riktar sig 
direkt till Hylte kommuns kunder – barn, elever, om-
sorgstagare, anhöriga, klienter, besökare, abonnenter, 
företagare, medborgare och andra som använder kommu-
nens tjänster. Målet inrymmer kommunens samtliga ser-
viceåtaganden. 

Det kommunala välfärdsuppdraget är mångfacetterat och 
den samhällsservice och myndighetsutövning som 
kommunen förväntas tillhandahålla är till stora delar 
reglerat i lag. Uppfattningen om Hylte kommun och på 
den service kommunen ger baseras på flera saker: 
bemötande, tillgänglighet och information, kompetens 
och effektivitet samt att ärenden hanteras på ett korrekt 
sätt. Alla dessa saker är viktiga att tänka på i det dagliga 
arbetet.  

Kommunens verksamheter karaktäriseras av att tjänster 
erbjuds direkt till kunderna. Verksamheternas företrädare 
möter kunderna dels ansikte mot ansikte, i telefon eller 
via post och e-tjänster men också genom det informa-
tionsmaterial kommunen tillhandahåller, som till 
exempel broschyrer, informationsblad och på 
kommunens hemsida. Bemötande, tillgänglighet och 
information är därför extra viktigt då det har en stor 
betydelse för hur kunderna upplever kvaliteten på det 
kommunen tillhandahåller. 

Vid en sammanställning av samtliga uppmätta service-
åtaganden visar måluppfyllelsen vid delårsbokslut 2013 
på en minskning på 0,6 procentenheter jämfört med 
delårsbokslut 2012 men en ökning med 3 procentenheter 
jämfört med bokslut 2012. Målet är att 95 procent av 
kommunens samtliga serviceåtaganden ska vara helt eller 
delvis uppfyllda. 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
Bra uppväxtvillkor handlar både om uppväxtmiljön för 
barn och elever som finns inom barnomsorg och skola, 
och det handlar också om de förutsättningar som de unga 
får med sig i sina fortsatta liv. Grundtanken är att en bra 
uppväxt ger bra förutsättningar för att möta framtiden.  

Aktiviteter som har betydelse för att nå målet är sådana 
som syftar till att skapa en bra uppväxtmiljö. Inom 
kommunens ansvar finns flera verksamheter som han-
terar barns och ungas fysiska och psykiska välbe-
finnande. Det kan till exempel vara förskola, grundskola, 
elevhälsa, fastighetsförvaltning, kost och städ, 
fritidsverksamhet och fritidsanläggningar. Verksamheter-
na ska involvera/samverka med flera aktörer, till 
exempel andra myndigheter och föreningar som möter 
barn och unga. 

Kommunens verksamheter karaktäriseras av kvaliteten i 
det enskilda mötet mellan personal och de unga. För att 
förankra grundläggande värderingar som det svenska 

samhället står för behövs lyhördhet och förmåga att 
skapa en relation för ett inkluderande förhållningssätt. 

Ett bevis på hur väl det kommunala uppdraget med att ge 
barn och unga bra förutsättningar faller ut, är att alla 
elever ska kunna avsluta grundskolan med fullständiga 
betyg. Aktiviteter som ska prioriteras för att nå målet är 
sådana som ger alla elever möjligheter att nå kunskaps-
målen. Andra aktiviteter som ska prioriteras är att öka 
det entreprenöriella lärandet i skolan i syfte att öka 
elevernas möjligheter till självständighet. En annan akti-
vitet är den skapande skolan i samarbete med kultur-
skolan och regionala aktörer.  

Vid delår 2013 uppnås inte två av delmålen och ett av 
dem visar på en negativ utveckling jämfört med 
resultatet från 2012. Verksamheten har fortsatt med det 
övergripande förbättringsarbetet som går under temat 
Hyltes Unga Framtid. Inom grundskolan arbetar 
verksamheten bland annat med förändrade arbetssätt och 
olika sätt att kartlägga grunden till bristerna. Inom 
gymnasiet ska mer information om behörighetsgivande 
kurser ges till eleverna och uppföljning i dessa ämnen 
bör göras med aktuella lärare och rektor för att ge en bild 
av hur behörighetsresultatet ser ut och hur målet kan nås.  

Invånarnas inflytande 
Målet handlar om hur kommunen som en offentlig 
demokratisk organisation främjar medborgarnas möjlig-
heter till insyn, delaktighet och påverkan på de beslut 
som rör kommunens verksamheter och utveckling. Akti-
viteter inom fyra områden är prioriterade: Kontakt, 
Information, Påverkan och Förtroende.  

Kontakt handlar om tillgänglighet och hur kommunen 
möjliggör för medborgarna att komma i kontakt med 
politikerna. 

Information handlar om hur information om kommunen 
och dess verksamheter tillhandahålls och om hur 
kommunen informerar kring viktiga frågor. 

Påverkan handlar om vilka former som finns för dialog 
mellan medborgarna och kommunens politiker och 
tjänstemän, och vilka möjligheter medborgarna har att 
påverka politiska beslut. 

Förtroende handlar om bemötande som skapar tillit hos 
medborgarna att kommunens politiker och tjänstemän 
arbetar för kommunens bästa. 

Ett sätt att förbättra dialogen mellan kommunmedborgare 
och kommunens tjänstemän och politiker är via 
synpunktshantering. Den är en del i kommunens kvali-
tetsarbete och syftet är att på ett professionellt sätt 
hantera de synpunkter kommunens kunder och invånare 
lämnar in. I de fall synpunkterna pekar på brister i 
verksamheten ska de leda till att förbättringsarbete 
påbörjas för att komma till rätta med bristerna.  
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Samhälle 
Befolkningen i Hylte kommun minskade under första halvåret 2013 med 30 invånare till 10 002 vid delåret. 
Jämfört med delårsbokslut 2012 har befolkningen minskat med 108 invånare. Detta påverkar kommunens 
ekonomiska förutsättningar på ett negativt sätt. Det är viktigt att prioritera arbete för att bryta den negativa 
trenden. Därför har kommunfullmäktige beslutat om fokusområdet Samhälle. 

 

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i. 
Delmål Målnivå 2014 Nuläge Uppföljningsintervall 
Avstämning av SCB:s medborgar-
undersökning, NRI (Nöjd Region 
Index, max 100 p).  

Frågorna med inriktning på: helhets-
känsla, rekommenderar andra att flytta 
hit, arbetsmöjligheter, utbildningsmöj-
ligheter, miljö, bostäder, trygghet, 
kommunikationer, kommersiellt utbud 
och fritid 

NRI-värdet för Hylte kommun ska 
vara bättre än genomsnittet i 
undersökningen hösten 2015. 

NRI 2010: 52 p 
 
(snitt för alla deltagande 
kommuner var 62 p, bästa 
kommun 74 p) 

NRI mäts vart fjärde år, 
nästa mätning hösten 2015. 

Mätning av upplevd trygghet genom 
brottsstatistik från BRÅ 

Brottsstatistiken för Hylte kommun 
ska vara lägre än snittet i Halland 
och riksgenomsnittet, 2014 

Antal anmälda brott per 
100 000 invånare Bokslut 
2012:   
Hylte: 13 672 
Halland: 11 580 
Riket: 14 734 

Brottsstatistik följs upp 
årligen i samband med 
årsbokslutet. 

Folkhälsan mäts genom uppföljning av 
ohälsotalen i relation till jämförbar 
kommungrupp. 

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

Ohälsotalet 2012: 
Hylte: 24,1 
Halland: 24,6 
Riket: 27,0 

Ohälsotalen följs upp 
årligen i samband med 
årsbokslutet. 

 

Målet handlar om kommunen som ett geografiskt område 
och hur invånarna uppfattar att det är att leva och bo i 
Hylte.  

Kommunens attraktivitet kan mätas i hur nöjda invånarna 
är med den livskvalitet som erbjuds när det gäller arbets- 
och utbildningsmöjligheter, den fysiska omgivningen i 
bebyggelse och naturmiljö, bostäder, trygghet, kommu-
nikationer, kommersiellt utbud och fritidsutbud.  

Kommunen som organisation har ett gemensamt ansvar 
tillsammans med invånarna, föreningarna, det lokala 
näringslivet och andra myndigheter att forma vårt 
samhälle och göra det till en attraktiv plats där det är gott 
att leva och verka. För att nå målet vill kommunen 
prioritera insatser inom fyra områden: attraktivt boende, 
arbetskraftsförsörjning, kultursamarbete i regionen samt 
folkhälsa. 

Attraktivt boende omfattar landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS), trygghet kopplat till boendemiljön, 
äldres möjligheter till social kontakt, samt boendeformer 
som vänder sig till gruppen unga familjer. 

Arbetskraftsförsörjning omfattar samarbete med före-
tagen, infrastrukturfrågor kopplat till arbetsmarknads-
områden, samt vuxnas lärande. 

Kultursamarbete i regionen omfattar samarbete med 
lokala föreningar, samarbete med regionala aktörer inom 

ramen för Kultur i Hallands inland, samt det som ryms 
inom kulturberedningens uppdrag.  

Folkhälsa omfattar Hylte kommuns lokala folkhälsoplan 
samt det som ryms inom folkhälsorådets uppdrag i 
samverkan med Region Hallands Hyltenämnd. 

Första delmålet utvärderas i samband med bokslut 2013. 
Brottsstatistiken följdes upp vid bokslut 2012 och det 
visade sig att antal brott ökat med ca 29 procent jämfört 
med föregående mätning 2011. Även Folkhälsotalet hade 
försämrats men var fortfarande bättre än ohälsotalet i 
Halland och i riket. 
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Hållbar utveckling 
Hylte kommun har tagit stora steg framåt i Miljöaktuellts 
miljöranking i den senaste mätningen. Av 290 kommu-
ner har Hylte gått från plats 206 till 149. 

Hylte kommun och de övriga hallandskommunerna är 
alla medlemmar i Sveriges ekokommuner och utgör 
därmed ett ekolän/ekoregion. Det pågår diskussioner om 
vilka mervärden detta kan ge. Bland annat har 
diskussioner om samarbete kring en regional anläggning 
i Halland för omhändertagande av insamlat matavfall 
för biogasproduktion inletts. 

Energisamordnaren som jobbar med energieffekti-
visering i kommunens anläggningar ingår nu som en del 
av teamet på Hyltebostäder. Energirådgivning har också 
riktats till småföretag i samband med tillsynsbesök 
under våren 2013. 

I Hyltes nya detaljplan för kalkning 2012-2014 har det 
skett en minskning av kalkmängderna med cirka 20 
procent. Detta för att mängden försurande nedfall över 
Sverige har minskat. En vattenkemisk uppföljning sker 
kontinuerligt för respektive åtgärdsområde så att vi kan 
se effekterna av de minskade kalkgivorna 

Hylte kommun arbetar systematiskt med att bidra till att 
nå de nationella och regionala miljömålen. Varje år 
presenteras en sammanställning av vilka aktiviteter som 
genomförts under året i kommunens årsredovisning. 

Redovisningen omfattar även en uppföljning av 
kommunens Energi- och klimatstrategi och det interna 
miljöarbetet som pågår i kommunen. En mer detaljerad 
redovisning av utvecklingen och aktiviteter som genom-
förts från år 2005 och framåt finns på kommunens 
hemsida www.hylte.se under Bygga och bo, Hållbar 
utveckling. 
 

Hylte kommuns energi- och klimatstrategi 
Mål 

1. Energistrategiska frågor i kommunens planering. 

2. Självförsörjningsgrad av elproduktion ska öka i 
kommunen. 

3. Energianvändningen i kommunens lokaler ska 
minska. 

4. Byggprojekt med optimal energi- och resursan-
vändning. 

5. Ingen olja till uppvärmning i kommunens lokaler. 

6. Bara miljögodkända vedpannor i kommunen 

7. Minst 30 % av kommunens tjänstebilar drivas med   
förnybart bränsle eller el. 

8. Ökat antal resenärer med kollektivtrafik. 

9. Ökad andel konsumtion av ekologiska livsmedel. 

10. Öka andelen inköp av miljömärkt el till minst 25 % 

11. Alla hyltebor ska känna till klimathotet och vad var 
och en kan göra för att motverka global uppvärmning. 
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Ekonomi 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnads-
effektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och 
effekter. De finansiella målen är nya för 2013 och resultatet av utvärderingarna vid delårsbokslutet visar ett 
något sämre resultat än vad som förväntas i prognosen för 2013.  

 
Finansiella mål 

 Delmål budget 2014 Nuläge Uppföljningsintervall 

Årets resultat ska under en 
femårsperiod i genomsnitt motsvara 
minst 2 % av skatter och bidrag 

Årets resultat i förhållande till skatter 
och bidrag ska vara minst 1,7 % 

Delår 2013: -1,4 % 
Prognos 2013: 1,6 % 
Bokslut 2012: 0,6 % 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

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

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

Delår 2013 jämfört med 
delår 2012: Nämndernas 
kostnadsökning är 4,1 mkr 
högre 
Bokslut 2012 jämfört med 
prognos 2013: Skatter och 
bidrag är 7,4 mkr högre 

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Soliditeten ska under en femårsperiod 
uppgå till i genomsnitt minst 30 % Soliditeten ska uppgå till minst 26,2 % 

Delår 2013: 27,0 % 
Prognos 2013: 26,1 % 
Bokslut 2012: 28,0 %  

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Självfinansieringen på investeringar 
skall vara minst 80 % under en femårs-
period  

Nettoinvesteringar ska till minst 62,4 % 
finansieras med egna medel 

Delår 2013: 32,0 % 
Prognos 2013: 42,8 % 
Bokslut 2012: 45,7 %  

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Nettoinvesteringen ska under en fem-
årsperiod ej överstiga 10 % av skatter 
och bidrag 

Nettoinvesteringen ska motsvara 11,3 % 
av skatter och bidrag 

Delår 2013: 11,6 % 
Prognos 2013: 18,7 % 
Bokslut 2012: 13,5 %  

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

Långfristiga låneskulden exkl pensio-
ner ska ej under en femårsperiod 
överstiga 50 % av anläggningstill-
gångarnas värde 

Långfristig låneskuld exkl pensioner 
motsvarar 59,6 % av anläggningstill-
gångarnas värde 

Delår 2013: 52,8 % 
Prognos 2013: 59,9 % 
Bokslut 2012: 54,8 %  

Årligen i samband med 
delårs- och årsbokslut. 

 

För att kunna uppnå god ekonomisk hushållning krävs en 
utvecklad planering med framförhållning och handlings-
beredskap. Det är därför viktigt att ha en bra grund i 
arbetet med mål- och resursplanen samt att se till hela 
planeringsperioden.  

Budgetförutsättningar 

Befolkning 
I skatteberäkningen för mål- och resursplanen 2014-2016 
görs beräkningen utefter en befolkning på 10 000 
invånare. Vid delårsbokslut 2013 uppgick antal invånare 
i Hylte kommun till 10 002.  

Räntekostnader 
Upplåningsbehovet för perioden 2014-2016 motsvarar 
cirka 100 mkr. I dagsläget är räntenivån i Sverige relativt 
låg med en styrränta på 1,0 procent och först mot slutet 
av 2014 väntas räntan gradvis höjas. I MRP-
beräkningarna har en räntenivå på 3,5 procent använts. 

 

 

Ramförändringar nämnder 
Kompensation löneavtal 
I ramen för 2014 kompenseras nämnderna för löneavtal 
2013 med motsvarande 6,8 miljoner kronor på helår, 
vilket motsvarar de 5,1 miljoner kronor som är beslutade 
i MRP 2013-2015, under ej fördelat verksamhetsnetto. 
Löneavtalet förväntas blir 2,8 procent för 2014, 3,4 
procent 2015 och 3,9 procent 2016, siffrorna baseras på 
SKLs cirkulär 11:42. Kommunfullmäktige beslutade att 
nämndernas ramar skall beräknas utifrån en löneökning 
på 2,5 procent för 2014 och 2015 samt 3,9 procent för 
2016. Kompensationen för nio månader inryms under ej 
fördelat verksamhetsnetto för att tilläggsbudgeteras 
nämnderna när avtalen är klara. I ramen året efter avtalet 
är klart kompenseras nämnderna motsvarande tolv 
månader, Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras 
endast med 15 procent. 
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Kompensation prisökning 
Enligt SKL’s prognos väntas prisökningen bli 1,6 
procent 2014, 2,3 procent 2015 och 2,6 procent 2016. 
Ramen för nämnderna beräknas, enligt av fullmäktige 
tidigare beslutad flerårsplan, på en prisökningskom-
pensation för åren 2014-2015 motsvarande 1,5 procent 
per år medan 2016 års ram beräknas på 2,6 procent. 

Ökat underhåll 
För 2014 uppgår underhållet på kommunens fastigheter 
till 65 kr per kvadratmeter, en ökning av detta belopp 
med motsvarande 5 kr per kvadratmeter sker under mål- 
och resursperioden. Den sammanlagda kostnaden för 
ökningen uppgår till 271 tusen kronor per år. 

Elevförändring under perioden 
  2014 2015 2016 
Elevförändring -3,0 -1,5 1,0 

Prognosen för elevminskningen baseras på statistiska 
centralbyråns befolkningsprognos daterad 20 oktober 
2011.  

Lönestrategisk justering 
Kommunstyrelsens beslut för MRP 2014-2016 gällande 
lönestrategi: 

- Resultatbudgeten kompletteras med 1 000 tkr 2014 
och 2 000 tkr 2015-2016 för lönestrategiska 
justeringar 

Soliditet 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. 
Förändringar i soliditeten är beroende av investerings-
takt, skuldförändringar och det ekonomiska resultatet. Ju 
högre soliditet desto mindre är låneskulden. 

Enligt kommunens finansiella mål ska soliditeten exk-
lusive ansvarsförbindelser ligga på 30 procent under en

 

femårsperiod. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 
förbättras under planperioden från – 18,9 procent i 
bokslut 2012 till -11,5 procent i plan 2016. 

Resultatutveckling 

 

Kommunallagen fastställer att kommunen för ett räken-
skapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader, 
balanskrav. För att säkra det egna kapitalet och bygga 
upp medel för investeringar måste resultatet inte bara 
vara i balans utan det krävs positiva resultat.  

 
 

Målet är att kommunens resultat under en femårsperiod i 
genomsnitt ska motsvara 2,0 procent av skatter och 
bidrag. Infrias målet ger det goda förutsättningar för 
egenfinansiering av investeringar och reservation av 
medel för framtida pensionskostnader. Om nettokostna-
den ställs mot skatter och statsbidrag får måttet alltså inte 
vara högre är 98,0 procent. I bokslut 2012 var måttet 
98,4 procent och prognosen för 2013 pekar på 97,4 
procent. För MRP-perioden ligger genomsnittet lägre. 

  

Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag 

Soliditet 
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Investeringar 
 
 

Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på 
avgiftsfinansierad verksamhet och övrig verksamhet.  

Investeringsutrymmet för 2014 ligger på 43,3 mkr och 
beloppet för planerade investeringar 2014 är 44,1 mkr. 
Dessutom tillkommer försenade investeringar från 2013 
enligt prognos med 25,3 mkr. Inte heller för åren 2015 
och 2016 ligger planerade investeringar inom utrymmet. 
Det betyder att nyupplåning kommer att behöva göras.  

En större investering pågår under 2013 i Örnahallens 
simhall. Under perioden kommer ytterligare medel att 
tillskjutas för detta projekt. Örnaskolans låg- och mellan-
stadiebyggnader kommer att byggas om och det planeras 
påbörjas under 2015. Större renoveringar kommer att ske 
på skolan och på Vildmarksgymnasiet i Unnaryd under 
2015 och en ny förskola kommer att byggas i Kinnared 
under 2016. I övrigt fortsätter relativt höga investeringar 
att genomföras inom VA-verksamhetens område även 
under den här planperioden. 

För att kommunen ska kunna finansiera investeringarna 
helt utan nyupplåning ska självfinansieringsgraden mot-
svara minst 100 procent. Målet är att självfinansieringen 
under en femårsperiod ska vara minst 80 procent. 

Kommunfullmäktiges beslut gällande investeringar: 

Tillgångar och skulder 
Den höga investeringstakten får effekter på den långsik-
tiga låneskulden och finansnettot. 

 

De långfristiga skulderna ökar under planperioden med 
totalt 144,2 mkr jämfört med bokslut 2012. Orsaken är 
till största delen den stora mängden investeringar som 
genomförs och planeras genomföras under perioden.  

Vid bokslut 2012 låg skuldsättningsgraden, det vill säga 
den del av tillgångarnas värde som finansierats med 
främmande kapital, på 72,0 procent och i budget 2014 
hamnar skuldsättningsgraden på 73,8 procent. 

Kommunstyrelsens beslut för MRP 2014-2016 gällande 
finansiering: 

- Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att nyupplåna, 
dvs öka kommunens skulder under 2014 med totalt 
57 mkr. 

- Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de 
lån som förfaller till betalning under 2014. 

 

 

 

Nettoinvesteringar, mkr 
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Den senaste tiden har Hylte kommuns finansnetto 
försämrats och i budget 2014 samt plan 2015-2016 har 
kommunen räknat med ytterligare försämringar. Orsaken 
är planerade nyupplåningar. 

 

 

Ett finansiellt mål är att den långfristiga låneskulden 
exklusive pensioner under en femårsperiod inte ska 
överstiga 50,0 procent av anläggningstillgångarnas vär-
de. Vid bokslut 2012 var måttet 54,8 procent och under 
planperioden ökar det till 61,9 procent. 

Likviditet 
 

Kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, förmågan 
att kunna betala löpande utgifter, mäts bland annat 
genom likviditet. Minimivärdet för detta anses vara 100 
procent. I bokslut 2012 låg värdet på 54,9 procent och i 
planperioden ökar värdet något men beräknas endast nå 
55,4 procent 2016.  

Även rörelsekapitalet visar kommunens likvida förmåga. 
Vid bokslutet var rörelsekapitalet negativt, -49,3 mkr och 
i planperioden kommer det att förbättras något, -49,6 
mkr under 2014 och -49,3 respektive -48,7 mkr de föl-
jande två åren. 

De svaga likviditetsmåtten kräver en aktiv likviditets-
planering. För att säkerställa betalningsberedskapen har 
kommunen en checkräkningskredit på 50,0 mkr. 

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden motsvarar 113,8 mkr och 
av dessa är 112,3 mkr beviljade till kommunens bostads-
stiftelse Hyltebostäder. Riskexponeringen av borgensåta-
gandena bedöms under planperioden vara låg. 

Kommunen har också tillsammans med samtliga med-
lemmar i Kommuninvest ekonomiska förening, ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommun-
invest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Vid års-
skiftet 2012/2013 var 274 kommuner medlemmar i 
föreningen. 

Kommunstyrelsens beslut för MRP 2014-2016 gällande 
finansiering: 

- Skattesatsen föreslås oförändrad, 21,45 procent 

- Borgensavgift uttages av Stiftelsen Hyltebostäder 
motsvarande 1 procent av det totala borgensåta-
gandet 

Pensionsförpliktelser  
Hylte kommun redovisar pensionsskuld enligt den så 
kallade blandmodellen vilket innebär att den större delen 
tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balansräk-
ningen. Det är dock viktigt att ta hänsyn till denna i mål- 
och resursplansarbetet då det är en skuld som ska fina-
nsieras under de kommande cirka fyrtio åren. Stora 
pensionsavgångar väntas framöver med kraftiga utbetal-
ningar som följd. 

Finansnetto, mkr 
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Känslighetsanalys 
Kommunen påverkas av både interna och externa hän-
delser. Nedan visas en sammanställning över några 
exempel på externa förändringar och hur de skulle 
påverka kommunens ekonomi. 

10 nya invånare                    0,4 mkr 

Ränteförändring +/- 1 procent                   3,1 mkr 

1 procent ökad lönekostnad (inkl PO)        3,0 mkr 

1 procent prisökning                   2,1 mkr 

 
Ekonomi på sikt 
För flera av kommunens finansiella nyckeltal uppvisar 
svaga siffror, i flera fall med en negativ utveckling under 
de senaste åren. För att få en långsiktigt hållbar ekonomi 
är det angeläget att resultaten förbättras och att 
investeringsvolymen minskas så att låneskulden kan 
minska.  

Pensionsskulden är i högsta grad en realitet, och måste 
som andra skulder förr eller senare betalas. Kommunen 
förfogar inte över några finansiella medel som är öron-
märkta till pensioner, vilket innebär att pensionsförplik-
telser i sin helhet har återlånats i verksamheten. Eftersom 
kommunala redovisningslagen anger att den så kallade 
blandmodellen ska tillämpas skjuts fullfinansieringen av 
pensionssystemet på framtiden och de ekonomiska 
belastningarna av pensioner under kommande år kommer 
successivt att öka och kulminera runt 2018. Kommuner 
kan avstå från att sätta av medel för framtida pensioner i 
förvissningen om att åtagandena är tryggade med den 
kommunala beskattningsrätten. Detta fungerar så länge 
omfattningen på kommunens verksamhet växer.  

 

Under 2011 avlämnade utjämningskommittén sitt förslag 
till revidering av den kommunalekonomiska utjämningen. 
Efter vissa justeringar i kommitténs förslag avseende 
inkomstutjämningen har regeringen för avsikt att lägga en 
proposition till riksdagen under hösten 2013. Föränd-
ringen föreslås införas från 2014 och det är angeläget att 
systemet ständigt anpassas till samhällsutvecklingen och 
ger kommunerna likvärdiga förutsättningar att bedriva 
kommunal service. Det nya utjämningssystemet innebär 
när det är fullt infört ökade intäkter till Hylte kommun 
med cirka 12 mkr (baserat på 2012 års nivå). 

Från och med 2012 har förvaltningen av kommunens 
samtliga fastigheter övergått till Stiftelsen Hyltebostäder. 
Detta leder till en samordnad fastighetsförvaltning för 
kommunen och Stiftelsen Hyltebostäders fastigheter. 
2012 redovisar stiftelsen ett underskott med 4,5 mkr i 
förvaltningen av kommunens fastigheter på grund av ej 
genomförda sparåtgärder och momsavdrag. Förslag till 
hur underskottet ska regleras kommer att tas fram till 
bokslutet för 2013. 

En osäkerhet för Hylte kommuns ekonomi är effekten av 
de neddragningar som aviserats av Stora Enso, kommu-
nens största privata arbetsgivare. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet 
och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. 

 
Verksamhetens kvalitetsmål 
Kommunstyrelsen har valt att följa upp kommunens övergripande mål med delmål i form av serviceåtaganden, 
utvecklingsmål och utvalda aktiviteter. Senaste utvärdering av målen rapporteras i samband med års- och delårsbokslut. 
Vid respektive delmål markeras med kryss vilket/vilka övergripande mål det kopplas till.  
 

Kommunövergripande mål: 
Mål 1. Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Mål 2. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet. 
Mål 3. Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. 
Mål 4. Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut. 
Mål 5. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i. 

 
Serviceåtaganden        
Delmål Målnivå Nuläge Mål 
   1 2 3 4 5 

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

Antal besökare och utlån ska bibe-
hållas. Registrerade låntagare ska 
kunna lämna inköpsönskemål. 

Delår 2013 utlån: 34 016 
besökare: 25 231 
 
Bokslut 2012 utlån: 67 802 
beökare: 51 151 

  x x x x 

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

Antal omlån i självservicen ska bi-
behållas. 

Delår 2013: 1 704 
 
Bokslut 2012: 3 063 

  x       

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

Antalet fjärrlån ska mätas årligen och 
relateras till årets inköp. 

Delår 2013: Ej utvärderat 
 
Bokslut 2012: 429  

  x   x x 

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

Mätningar ska göras årligen på 
bestånd. Kvalitativ intervjuundersök-
ning kan göras vid behov. 

Delår 2013: Ej utvärderat   x x   x 

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

Mätningar ska göras årligen på be-
stånd. Kvalitativ intervjuundersök-
ning kan göras vid behov. 

Delår 2013: Ej utvärderat 
  

  x x   x 

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

Mätningar ska göras årligen av antal 
bokningar samt bokade timmar och 
sättas i relation till antal Internet-
datorer. 

Bokslut 2012: 
Hylte: 2 433 
Torup: 70 
Unnaryd: 48 

  x       

Du har möjlighet att besöka bibliotekets 
olika utställningar. 

Antalet utställningar ska vara minst 
10 stycken/år. 

Delår 2013: 21 
 
Bokslut 2012: 32 

  x     x 

Du kan släktforska i biblioteket. Antalet inloggningar på släktforskar-
databaserna ska mätas (om leveran-
tören av släktforskningsdatabaserna 
kan erbjuda statistik). 

Delår 2013: Ej utvärderat 
 
Bokslut 2012: 23 i Genline 

  x       

Du kan delta i vår populära barnkulturverk-
samhet. 

Antalet barnarrangemang ska vara ca 
8/år. 

Delår 2013: 4 
 
Bokslut 2012: 11 

  x x   x 

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

Kulturbidraget ska delas ut motsva-
rande 130 tkr/år. 

Delår 2013: Hela bidraget 
är utdelat 
 
Bokslut 2012: Hela bidraget 
utdelat eller använt för inköp 
av utrustning för utlån 

  x     x 
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Utvecklingsmål 
      Delmål Målnivå Nuläge Mål 

   1 2 3 4 5 

Digitalisering av nämndsprocessen. Alla nämnder och styrelser ska ha en 
digital nämndsprocess innan 2014 
slutar. 

Nytt mål - ej tidigare utvär-
derat 

x x   x   

       

Utvalda aktiviteter       
Delmål Målnivå Nuläge Mål 
   1 2 3 4 5 

Kommunstyrelsen medarbetare erbjuds 
minst en kompetenshöjande insats per år. 

100 % Nytt mål - ej tidigare utvär-
derat 

x         

Öka tillgängligheten per telefon. Alla som ringer till Hylte kommun 
ska få ett svar antingen direkt eller ett 
hänvisat svar som berättar när man 
åter är anträffbar. 

Nytt mål - ej tidigare utvär-
derat 

x x   x   

Att delårsbokslut och årsredovisning ska 
finnas publicerat på hemsidan senast en 
vecka efter beslut fattats. 

Kommuninvånarna i Hylte kommun 
ska ha tillgång till dessa dokument via 
hemsidan. 

Nytt mål - ej tidigare utvär-
derat 

  x       

 

Verksamhet och ekonomi 
Under kommunstyrelsen finns den centrala politiska 
organisationen som kommunfullmäktige och kommun-
styrelsen. Kommunstyrelsen leder, planerar och samord-
nar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommun-
styrelsen handhar den ekonomiska förvaltningen och är 
även arbetslöshetsnämnd, civilförsvarsnämnd, bered-
skapsnämnd, krisnämnd och räddningsnämnd.  
Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontoret 
som utgör en ledningsfunktion som ansvarar för rådgiv-
ning, stöd och service till samtliga nämnder. 

Ekonomi- och ITenheten  
Ekonomi- och ITenheten är kommunens centrala enhet 
för ekonomisk planering, uppföljning, redovisning och 
IT-frågor. Enheten består av ekonomiassistenter, 
ekonomer som arbetar för samtliga nämnder samt IT-
strateg och IT-utvecklare.  

Informations- och kanslienheten 
Informations- och kanslienheten arbetar med infor-
mationsvägledning och marknadsföringsfrågor. Till 

enheten knyts också biblioteksverksamheten, kulturen 
samt kommunens växel och reception. Enheten ansvarar 
också för nämndadministration, juridik och upphand-
lingsfrågor samt utredning och beredning av ärenden.  

Personalenheten  
Personalenheten består av löne- och systemadministra-
törer samt systemansvarig för Heroma som registrerar 
och betalar ut löner och arvoden till kommunens 
medarbetare och politiker samt administrerar 
pensionsåtagandena. Det finns också personalkonsulter 
och utvecklingsledare som ger service och bistår 
kommunens alla kontor i arbetsrätt, rehabilitering, 
ledarskap, arbetsmiljöfrågor och övriga personalärenden.  

Förändringar mellan åren 
Bibliotek  
Hyresökningarna för biblioteket kommer att uppgå till 
210 tkr 2014. Orsaken är att ett nytt bibliotek kommer stå 
klart i Torup vilken medför vissa dubbla hyreskostnader 
under inflyttningen samt ökad hyra men också att 
investeringar planeras i centrumhuset där Hyltes 
bibliotek inryms.  

Ekonomi- och IT enheten 
IT-verksamhetens omfattning har ökat under andra 
halvan av 00-talet och de kostnader som inte längre ryms 
inom ramarna har de senaste åren fördelats ut på 
verksamheterna. När IT-projekt avslutas går de över i 
förvaltningsfas vilket innebär ökade driftskostnader, 
hänsyn har tagits till kapitalkostnader dock är det andra 
kostnader som tillkommer främst licenskostnader. Det är 
viktigt att rutiner utarbetas för kommande IT-projekt där 
man både tar hänsyn till investerings- och drifts-
kostnader.   

Ansvarsområden: 

 Nämnds- och styrelseverksamhet 

 Ekonomi- och IT enhet 

 Informations- och kanslienhet 

 Personalenhet 

 Bibliotek 
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Investeringar 
Inom kommunstyrelsens verksamhet äskas IT- 
investeringar motsvarande 5 618 tkr. Till raminveste-
ringar räknas kostnader inom områdena IT-infrastruktur, 
samt Nätverk och kommunikation och innefattas 2014 
bland annat av Nya ESX-servrar, 250 tkr, utbyggnad och 
uppgradering av kommunens nät för datakommu-
nikation, 200 tkr och administrationssystem för trådlösa 
nätet (Aruba) 100 tkr.  
 
Raminvesteringar gäller investeringar och reinves-
teringar som krävs för att upprätthålla och utveckla IT-
miljöns funktion. IT-miljön måste växa och förbättras i 
takt med att program och system som används av 
verksamheterna utvecklas. Raminvesteringarna är helt 
nödvändiga för att verksamheten ska kunna upprätt-
hållas. 
 
Driftbudget, tkr 
Verksamhet Bokslut 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändring 
2013-2014 

Plan 2015 Plan 2016 

Nämnd- och styrelseverksamhet 2 344 2 529 2 386 -143 2 425 2 469 

Stöd till politiska partier 550 571 571 0 571 571 

Övrig verksamhet 3 821 3 747 3 869 122 3 955 4 069 

Facklig tid 1 190 1 227 1 250 23 1 274 1 299 

Fysisk och tekniska planer 15 0 0 0 0 0 

Näringslivsfrämjande åtgärder 105 135 135 0 135 135 

Turistverksamhet 414 0 0 0 0 0 

Allmän kulturverksamhet 390 265 269 4 277 291 

Bibliotek 4 468 4 604 4 718 114 4 801 4 908 

Buss-, bil-, och spårbunden trafik 970 0 0 0 0 0 

Kommunledningskontoret 20 780 22 122 22 426 304 22 925 23 589 

Summa 35 047 35 200 35 624 424 36 363 37 331 

                

Kommunstyrelsens förslag             

Lokalhyresjustering     -43 -43 -43 -43 

Utbildning politiker inför ny mandatperiod         200   

Summa     -43 -43 157 -43 

                

Total 35 047 35 200 35 581 381 36 520 37 288 

Kort om framtiden 

 Under 2014 slutförs byggnationen av ett nytt 
bibliotek i Torup. 

 Personalenheten kommer fokusera på kvalitetssäk-
ring inom löneprocessen efter att alla medarbetare 
gått över till självservice. 

 Digitaliseringen av nämndadministrationen kommer 
att påbörjas under året med början i kommunsty-
relsen och sedan succesivt kommer nämnderna att 
ansluta med en ambition att alla är digitala innan 
slutet av år 2014.  

 Hypergene, ett kommunövergripande beslutsstöds-
system införs. 

 Utbyggnad av det trådlösa nätverket fortskrider samt 
att manageringsverktyg till mobila enheter planeras 
att tas i bruk.  
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Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 35 624 tkr och är efter 
lokalhyresjusteringar 35 581 tkr. 

- Nettokostnadsramen fastställs till 36 581 tkr 2014, 36 520 tkr 2015 och 37 288 tkr 2016. 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1). 

  Detta innebär för 2014: 

Raminvesteringar 1 060 tkr varav 1 000 tkr för IT. 

Investeringar utöver ram 4 818 tkr varav 4 118 tkr för IT 

Investeringar för lokaler 12 200 tkr, dvs kontorsförslaget uppjusteras med 

   500 tkr för upprustning av idrottsanläggningar 

   500 tkr för tillgänglighetsanpassning 

och nedjusteras med 

   2 000 tkr för ombyggnation, fastigheter 2014 

   2 500 tkr kundentré kommunhus skjuts fram till 2015 

   14 000 tkr ombyggnad Örnaskolan låg- och mellan skjuts fram till 2015-2016. 
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Räddningsnämnden 
Kommunstyrelsen är tillika räddningsnämnd och ansvarar för räddningstjänstens verksamhet. Räddnings-
nämnden ansvarar för att kommuninvånarna och företag får det skydd och den säkerhet som är skälig vid brand 
och andra nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd. 
 

Verksamhetens kvalitetsmål 
Räddningsnämnden har valt att följa upp kommunens övergripande mål med nedan delmål i form av utvalda aktiviteter. 
Senaste utvärdering av målen rapporteras i samband med års- och delårsbokslut. Vid respektive delmål markeras med kryss 
vilket/vilka övergripande mål det kopplas till.  
 

Kommunövergripande mål: 
Mål 1. Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Mål 2. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet. 
Mål 3. Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. 
Mål 4. Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut. 
Mål 5. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i. 

 
Utvalda aktiviteter 

       

Delmål Målnivå Nuläge Mål 
   1 2 3 4 5 

Marknadsföra Räddningstjänsten som en 
attraktiv arbetsplats med stimulerande upp-
gifter. 

5 aktiviteter ska genomföras för 
allmänheten under året och mäts av 
genomförda aktiviteter. 

ej tidigare utvärderat x         

För minst 95 % av hushållen ska en rädd-
ningsinsats kunna påbörjas inom 20 minuter. 

Mätning av insatstid ej tidigare utvärderat   x       

Samtliga elever ska i årskurs 0, 2, 5 och 8 få 
brandkunskapsundervisning. 

Antal utbildade elever i förhållande till 
årskurs 0, 2, 5 och 8 

ej tidigare utvärderat     x     

Vid brand i byggnad ska kommuninvånarna 
via enkät svara på hur de upplevde 
Räddningstjänstens insats och vad det finns 
för förbättringspotentialer i framtiden. 

Utifrån inlämnade enkäter ej tidigare utvärderat       x   

Räddningstjänsten ska kunna ge den enskilde 
medborgaren enskild rådgivning.  

Statistik från Daedalos ej tidigare utvärderat         x 

 
Verksamhet och ekonomi 
Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som 
kommunen ska ansvara för vid olyckor samt 
överhängande faror för olyckor med syfte att förhindra 
och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. 
I verksamheten ingår även tillsyn, brandskyddsutbildning 
och rådgivning.  
  

Räddningsnämnden är kommunens krisledningsnämnd 
enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Räddningsnämnden ska även föreskriva hur 
sotning ska ske i Hylte kommun.  
Av kommunerna i Halland har Hylte högst driftskostnad 
per invånare. En av orsakerna är att Hylte kommun är en 
stor kommun till ytan med en förhållandevis liten be-
folkning. Kommunens ambitionsnivå är att så många 
invånare som möjligt ska få snabb hjälp vid en händelse, 
detta innebär att man valt att ha två räddningsstyrkor i 
kommunen.  
Förändringar mellan åren 
Räddningstjänsten har kommit till en nivå som gör att 
man inte kan spara mer om man ska kunna behålla den 
befintliga verksamheten. För att kunna bedriva befintlig 
verksamhet behöver man justera upp ramen med 350 tkr 
2014, 345 tkr 2015 och 339 tkr 2016. 

Ansvarsområden: 

 Räddningstjänst 

 Tillsynsverksamhet 

 Brandskyddsutbildning 

 Rådgivning 

 Krisberedskap 
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Räddningstjänsten planerar att använda tilldelade medel 
för att organisera en så ändamålsenlig räddningstjänst 
som möjligt. Om ramjustering inte blir av kan följden bli 
att verksamheten behöver förändras. 
Utebliven prisökningskompensation får till följd att 
utrustning och material på Räddningstjänsten blir 
ålderstigen och att behovet av utbyte blir allt större för 
varje år. En följd av detta är att kostnaden ökar för utbyte 
av material för varje år.  

Efterfrågan av utbildningar från Stora Enso har minskat 
de senaste åren. Denna utveckling ser ut att fortsätta 
vilket innebär mindre intäkter. Dessutom tillkommer RIB 
avtalet som inte är med i nuvarande lönekompensation. 
Detta sammantaget innebär att en utökning av ramen 
behöver göras 2014-2016. 

Investeringar 
I MRP för 2014-2016 föreslås följande investeringar 
utöver ram: 
2014 Lastväxlartank  
2015 Insatsfordon med fyrhjulsdrift till Unnaryd samt 
Terränggående motorcykel med tillhörande släp. 
2016 Slangtvätt: ur arbetsmiljösynpunkt innebär dagens 
slangtvätt en påfrestande arbetsmetod med risk för 
arbetsskador som följd2014 Lastväxlartank  
2015 Insatsfordon med fyrhjulsdrift till Unnaryd samt 
Terränggående motorcykel med tillhörande släp. 

 
 
Driftbudget, tkr 
Verksamhet Bokslut 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändring 
2013-2014 

Plan 2015 Plan 2016 

Räddningstjänst  9 744 9 733 9 817 84 9 903 10 018 

Krishantering  0 0 0 0 0 0 

Summa 9 744 9 733 9 817 84 9 903 10 018 
                

Kommunstyrelsens förslag             

Lokalhyresjustering      -112 -112 -112 -112 

Summa     -112 -112 -112 -112 

                

Total  9 744 9 733 9 705 -28 9 791 9 906 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Räddningsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 9 817 tkr och är efter 
lokalhyresjusteringar 9 705 tkr. 

- Nettokostnadsramen fastställs till 9 705 tkr 2014, 9 791 tkr 2015 och 9 906 tkr 2016. 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1) 

  Detta innebär för 2014: 

Raminvesteringar 60 tkr 2014-2016 

Investeringar utöver ram 900 tkr 2014 

 

Kort om framtiden 

 Investeringar i nya brandfordon planeras framöver 
om nämnden tilldelas äskade medel för detta. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden skall verka för en god bebyggd miljö och planera för en ren och attraktiv miljö för 
alla. Nämnden skall uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste 
omgivning samt ta de initiativ som behövs för att bevaka att de lagar och regler som gäller inom plan- och 
byggverksamheten följs.  

 
Verksamhetens kvalitetsmål 
Samhällsbyggnadsnämnden har valt att följa upp kommunens övergripande mål med delmål i form av serviceåtaganden, 
utvecklingsmål och en utvald aktivitet. Senaste utvärdering av målen rapporteras i samband med års- och delårsbokslut. 
Vid respektive delmål markeras med kryss vilket/vilka övergripande mål det kopplas till.  
 

Kommunövergripande mål: 

Mål 1. Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Mål 2. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet. 

Mål 3. Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. 

Mål 4. Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut. 

Mål 5. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i. 

Serviceåtaganden  
     Delmål Målnivå Nuläge Mål 

   1 2 3 4 5 
                

Avfall               

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

1. Utvärdering genom avvikelserappor-
tering.             
 
2. Målet är nöjd kund och det mäts 
genom SCBs  Medborgarundersökning 
som görs 2013 och 2015.                                

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: 
bedömdes uppfyllt  

  x       

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

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

Delår 2013: Ej 
utvärderat 

  x       

Bygglov och tillstånd               

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

Att svar lämnas inom lagstadgad tid, 10 
veckor, mäts genom uppföljning av 
handläggningstid. 

Delår 2013: bedömdes 
delvis uppfyllt 
 
Bokslut 2012: 
bedömdes uppfyllt  

  x       

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

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

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: 
bedömdes uppfyllt  

  x       

Gator och vägar               

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

Mäts genom dokumentation när arbetet 
utförs samt avvikelserapportering 

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: 
bedömdes uppfyllt  

  x     x 

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

Mäts genom dokumentation när arbetet 
utförs samt avvikelserapportering 

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt 

  x     x 

Övriga grönytor slås med slaghack 2 ggr/år Mäts genom dokumentation när arbetet 
utförs samt avvikelserapportering 

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt 

  x     x 
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Delmål Målnivå Nuläge Mål 
Forts. gator och vägar   1 2 3 4 5 
Hyltebruk, Rydöbruk, Torup, Drängsered, 
Brännögård, Landeryd, Långaryd, Kinnared och 
Unnaryd skall utsmyckas med belysning till jul, 
fjädrar till påsk samt med blommor och 
flaggor/vimplar under sommaren 

Kontroll på plats Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt 

  x     x 

Kommunens badplatser skall vara rena och säkra 
genom daglig tillsyn. 

Mäts genom dokumentation när arbetet 
utförs samt avvikelserapportering 

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt 

  x x   x 

Vatten och avlopp               

Du kan räkna med att vi vidtar omedelbara 
åtgärder när det uppstår problem med 
vattenkvalitén eller vattenförsörjningen 

Dokumentation av insatser Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012:bedömdes 
uppfyllt  

  x       

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

Dokumentation av insatser Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012:bedömdes 
uppfyllt  

  x       

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

Målet är nöjd kund och det mäts genom 
"Nöjd kundundersökning".   

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012:bedömdes 
uppfyllt  

  x       

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

Dokumentation av insats Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012:bedömdes 
uppfyllt  

  x       

Kost och lokalvård               

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

Mäts genom antal avvikelserapporter 
samt procent av kostpersonal som fått 
fortbildning i hygien inom rekommen-
derad tidsintervall 

ej tidigare utvärderat   x x     

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

Mäts genom antal avvikelserapporter ej tidigare utvärderat   x     x 

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

Mäts genom antal genomförda matråd i 
förhållande till serveringsställen samt 
antal genomförda och utvärderade 
enkätundersökningar i förhållande till 
beställande enheter inom grundskolan 
och antal omsorgstagare 

ej tidigare utvärderat   x   x x 

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

Mäts genom procent lokalvårdare som 
genomgått certifierad utbildning samt 
procent positiva testresultat i enlighet 
med INSTA800 

ej tidigare utvärderat   x x     
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Utvecklingsmål       

Delmål Målnivå Nuläge Mål 
   1 2 3 4 5 
                

Avfall               

En kommunikationsplan skall upprättas för 
verksamheten. Hur vi kommunicerar, med vem vi 
kommunicerar, när och var. Särskilt fokus ska läggas 
på tillfälliga besökare och på dem som hyr stugor 
mm. Information ska finnas på flera språk. 

  ej tidigare utvärderat   x   x x 

Avfallsplanen ska kontinuerligt följas upp 2 gånger 
per år. 

  ej tidigare utvärderat   x       

För att kontinuerligt kunna följa upp verksamheten 
ska det finnas ett väl fungerande avvikelsehan-
teringssystem kopplat till myndighetskrav, service-
åtaganden och verksamhetens mål och uppdrag. 

  ej tidigare utvärderat   x       

Gator och vägar               

Effektivisera gatubelysningen med energisnålare 
lampor 

  ej tidigare utvärderat   x     x 

Informationsskyltar och gatuskyltar ska vara rena 
och läsliga 

  ej tidigare utvärderat   x     x 

Parkeringsrutor och handikapparkeringar ska vara 
tydligt markerade. 

  ej tidigare utvärderat   x     x 

Vatten och avlopp               

En kommunikationsplan ska upprättas för verksam-
heten. 

  ej tidigare utvärderat   x   x x 

Vi ska aktivt jobba för att minska breddad mängd 
vatten från kommunens reningsverk till våra 
recipienter. 

  ej tidigare utvärderat   x     x 

En sårbarhetsanalys för dagvatten och avloppssystem 
ska tas fram. Hur påverkas Hylte kommuns VA-nät 
av ett förändrat klimat och hur kan vi förebygga 
risker. 

  ej tidigare utvärderat   x     x 

För att kontinuerligt kunna följa upp verksamheten 
ska det finnas ett väl fungerande avvikelsehante-
ringssystem kopplat till myndighetskrav, serviceåta-
ganden och verksamhetens mål och uppdrag. 

  ej tidigare utvärderat   x     x 

Kost och lokalvård               

Minska svinnet, jobba med beställarrutiner.   ej tidigare utvärderat   x       
Ta fram policy tillsammans med barn- och ungdoms-
kontoret och omsorgskontoret om: 1)mat lagad från 
grunden 2) mer ekologisk mat. 

  ej tidigare utvärderat   x x   x 

Ta fram policy för miljövänliga lokalvårdsprodukter.   ej tidigare utvärderat   x x     

Ta fram rutiner för rätt doseringar av kemiska 
produkter. 

  ej tidigare utvärderat   x       

Utvalda aktiviteter       
      Mål 
Delmål Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 

Samtliga medarbete skall ges förutsättningar för ett 
utvecklande arbete och stimulerande arbetsuppgifter 
samt en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
genom delaktighet, god kommunikation och infor-
mation. 

Följs upp genom en medarbetarenkät, 
NMI undersökning 

ej tidigare utvärderat x         
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Verksamhet och ekonomi 
Fysisk och teknisk planering 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar 
för levnadsmiljön och gestaltningsfrågor för hela 
kommunen. Uppdraget innebär att nämnden skall 
förvalta, vårda och utveckla den fysiska miljön i Hylte 
kommun ur ett ekologiskt, kulturellt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv för att skapa ett hållbart samhälle där 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en 
hälsosam, säker, trygg och god miljö med för hög 
kvalitet i boende och arbete.  
Nämnden har i uppdrag att skapa nya attraktiva bygg-
rätter som lockar människor att bosätta sig i kommunen. 
Kommunen skall ha så god planberedskap så att det finns 
byggklar planlagd mark för verksamheter och industrier 
när företag frågar efter etableringsmöjligheter.  

Miljö- och hälsoskydd 
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över verksam-
heter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. 
Verksamheten omfattar rådgivning, inspektioner och 
prövning, tillstånd och anmälningar om miljö- och hälso-
farlig verksamhet, enskilda avlopp, livsmedelslokaler, 
renhållning, hygienlokaler, smittskydd, serveringstill-
stånd med mera  

Vatten, avlopp och avfall 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens 
produktion och distribution av dricksvatten, avledning 
och rening av spillvatten, dagvatten samt alla andra när-
liggande ärenden. Nämnden ansvarar också för kommu-
nens avfallshantering inklusive slam och latrin samt alla 
andra närliggande ärenden. Kommunfullmäktige har 
fastställt en ny avfallsplan som innebär en långt gående 
källsortering där framförallt biologiskt avfall skiljs från 

övrigt avfall. En ny återvinningscentral, ÅVC har byggts 
och är i drift.  

Kost- och lokalvårdsenheten 
Kost- och lokalvårdsenheten tillhandahåller kostförsörj-
ning och städning efter beställning från kommunens 
verksamheter.  
Inför budget 2014 har man räknat upp personal-
kostnaderna enligt SKL och med en prisökning på 1,5 
procent. Inför 2014 har även fördelningsnyckeln till kost 
och lokalvård ökat jämfört med 2013 vilket har påverkat 
internpriserna.  
Park, gata och trafik 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar 
för den yttre miljön och kommunala infrastrukturan-
läggningar i kommunen. Detta innebär att nämnden 
planerar, projekterar, och bygger nya gator, vägar, cykel- 
och gångbanor och ser till att trafikmiljön är säker för 
alla trafikanter. Kommunens parker och grönområden är 
en viktig del av samhällets livsmiljö. Att hålla rent och 
snyggt i kommunens samhällen är en prioriterad uppgift. 
De lekplatser som är belägna där det finns barn bosatta i 
närheten skall prioriteras. Skogarna skall skötas i enlig-
het med gällande skogsbruksplan. 

Övrig verksamhet 
Enheten för stab och ledning ger övergripande lednings-
stöd till samhällsbyggnadsnämnden, kontoret och enhets-
cheferna. Enheten har ansvar för samordning av ärenden 
mellan de nämnder och styrelser som samhällsbyggnads-
kontoret betjänar.  

Förändringar mellan åren 
I sitt MRP-förslag förutsätter nämnden att en tjänst som 
projektanställd livsmedelsinspektör permanentas. Finan-
siering sker genom tillsynsavgifter enligt livsmedelslag-
stiftningen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås över-
lämna kommunens tillsynsansvar för alkohol till Arbete- 
och näringslivsnämnden. Idag har samhällsbyggnads-
nämnden avtal med Halmstads kommun som sköter det 
praktiska arbetet. Övriga Halländska kommuner har sin 
tillsynsverksamhet inom motsvarande socialnämnd och 
för att underlätta samarbetet bör Hylte organisera arbetet 
likartat.  

Investeringar 
De investeringar som antas av Kommunfullmäktige finns 
i tabell under avsnitt Våra räkenskaper, Investeringsredo-
visning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att investe-
ringar görs bland annat i gatunätet. Det består i dag av 
cirka 446 000 kvadratmeter fördelade på en längd av 75 
kilometer i nio samhällen. Inget regelbundet underhåll är 
gjort under de sista åren. En beläggningsplan med 
åtgärder och prioriteringar har därför upprättats.  
Två promenadstigar föreslås göra upprustningar, Nissan-
leden i Hyltebruk och Strandpromenaden i Torup. Planen 
är att förse dem med belysning och göra dem handikapp-
anpassade. Detta är en åtgärd som är tänkt att kunna  

Ansvarsområden: 

 Användning av mark och vatten 

 Bebyggelsemiljöns utveckling 

 Bostadsanpassning 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Livsmedel och dricksvatten 

 Serveringstillstånd, tobak och läkemedel 

 Naturvård och hållbar utveckling 

 Gator, trafik och parker 

 Vattenförsörjning och avloppshantering 

 Renhållning 

 Kostförsörjning 

 Lokalvård 
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locka ut fler människor i naturen vilket främjar för 
folkhälsan.  
Inom VA-verksamheten behövs fortsatta investeringar. 
Dels på ledningsnätet för att minska in- och utläckage 
och dels på kommunens vatten- och avloppsreningsverk 
där flera av anläggningarna i behov av översyn och 
ombyggnad för att klara bland annat myndighetskrav.  
Från och med 2013 äger Hylte kommun sina kärl. Dessa 
behöver bytas ut regelbundet. 2014 kan fallet bli att fler 
kommer att välja utsortering av matavfall samt byte av 
storlek av grönt kärl, därav högre investeringsbelopp 
2014. I Hylte kommuns nya avfallsplan står det att 
utsorteringen av hushållens farliga avfall skall öka. 
Samlaren är ett insamlingsskåp som placeras i framförallt 
livsmedelsbutiker och kan erbjuda kommuninvånaren ett 
lätt sätt att bli av med sitt farliga avfall.  
 
 

 

Driftbudget 
Verksamhet Bokslut 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändring 
2013-2014 

Plan 2015 Plan 2016 

Nämnds- och styrelseverksamhet 486 486 521 35 529 541 

Fysisk och teknisk planering 4 117 4 051 3 890 -161 3 955 4 042 

Gator och vägar 6 236 6 064 6 018 -46 6 118 6 252 

Parker 1 363 1 305 1 399 94 1 422 1 454 

Miljö- och hälsoskydd 1 460 1 549 1 994 445 2 027 2 072 

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 43 102 102 0 104 106 

Alkoholtillstånd 137 124 140 16 142 146 

Adm. Samhällsbyggnadskontoret 120 71 0 -71 0 0 

Idrotts- och fritidsanläggningar 861 480 565 85 574 587 

Bostadsanpassning 2 644 1 618 1 634 16 1 661 1 697 

Färdtjänst 1 307 1 671 1 395 -276 1 419 1 450 

Vattenförsörjning och avlopp -64 -137 -137 0 -137 -137 

Renhållning 140 -73 -73 0 -73 -73 

Fördelade lokalhyror -1 600 -1 900 -1 900 0 -1 900 -1 900 

Försäljning verksamhet internt 174 -400 -250 150 -250 -250 

Summa 17 424 15 011 15 298 287 15 591 15 987 
                

Kommunstyrelsens förslag             

Besparing fastighet och utförarenheten     2 150 2 150 2 150 2 150 

Lokalhyresjustering     -283   -283 -283 

Bostadsanpassning     500 500 500 500 

Summa     2 367 2 650 2 367 2 367 
                
Total   17 424 15 011 17 665 2 650 17 958 18 354 

Kort om framtiden 

 Arbetet med att göra den fysiska miljön i kommu-
nens tätorter säker och attraktiv fortskrider. 

 Kommunens översiktsplan ska aktualitetsförklaras 
under planperioden.  

 Andelen inköp av ekologiska livsmedel planeras öka 
med 5 % per år för att nå det nationella målet på 
25 % till 2015. 

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

 Kostenheten arbetar för att kunna möta de krav på 
näringsberäkning och hygien som ställs på dagens 
offentliga kök. Enheten arbetar även för att tillförses 
olika gästers önskemål på matsedeln utifrån vad 
ramen och avtalet tillåter. 

 Va- och renhållningsenheten arbetar aktivt med att 
höja statusen på kommunens vatten och avlopps-
reningsverk.  

 Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att anställa en 
projektingenjör för att främst arbeta mot VA-projekt 
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Kommunstyrelsens förslag 
Samhällsbyggnadsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 15 298 tkr och är efter 
lokalhyresjusteringar 17 165 tkr. 

- Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 500 tkr för bostadsanpassning 2014-2016 

- Nettokostnadsramen fastställs till 17 665 tkr 2014, 17 958 tkr 2015 och 18 354 tkr 2016. 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1) 

  Detta innebär: 

Raminvesteringar 250 tkr 2014-2016 

Investeringar utöver ram fastställs 2014 till 23 500 tkr, det vill säga förslaget uppjusteras 
med 150 tkr 2014 för laddstolpe till fordon inklusive betalsystem och med 300 tkr 2015 
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Tillsynsnämnden 
Tillsynsnämnden har i av kommunfullmäktige fastställt reglemente fått ansvar som tillsynsmyndighet för 
kommunens egna verksamheter. 

 

Verksamhet och ekonomi 
Tillsynsnämnden har tillkommit för att undvika jävsitua-
tion då tillsyn och prövning skall ske av kommunens 
egen verksamhet. Ramen för 2014 ligger på samma nivå 
som 2013. I budget 2013 finns medel avsatta för 
ledamöternas arvoden. 

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra nämnderna att 
besluta att införa läsplattor under hösten 2013 eller  
senast våren 2014. Nämnderna ska finansiera inköp av 
läsplattor och årliga kostnader. Under 2014 kommer 
nämnden att köpa in läsplattor till alla ledamöter till en 
kostnad av cirka 35 tkr, det kommer även att tillkomma 
en internet avgift på cirka 11 tkr. Tillsynsnämndens ram 
har legat på 90 tkr i flera år och inför 2014 vill nämnden 
öka sin ram med 10 tkr för att kunna täcka utbildningar 
och ökade arvoden. Nämnden vill därför begära 56 tkr i 
utökad ram 2014 för att finansiera läsplattor.  
 

 
Nämndens övergripande mål är att bedriva en effektiv 
och korrekt prövnings- och tillsynsverksamhet av de 
verksamheter som Hylte kommun genom Tillsynsnämn-
den ansvarar för. Nämnden ska också bidra med infor-
mation inom sina olika ansvarsområden 
 

Driftbudget 
Verksamhet Bokslut 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändring 
2013-2014 

Plan 2015 Plan 2016 

Tillsynsnämnden   91 90 90 0 90 90 

Summa 91 90 90 0 90 90 
                

Total 91 90 90 0 90 90 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Tillsynsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 90 tkr. 

- Nettokostnadsramen fastställs till 90 tkr 2014, 90 tkr 2015 och 90 tkr 2016. 

 

Ansvarsområden: 

 Tillsynsarbete som avser samhällsbyggnads-
nämndens verksamhetsansvar. 
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Arbets- och näringslivsnämnden 
Nämnden arbetar för att egen försörjning ska kunna uppnås genom att skapa en linje för vuxna från det att 
försörjningsstöd behövs till att individen är full arbetsför på arbetsmarknaden. Ett led i det är också att stimulera 
företagens tillväxt, etablerandet av nya företag och att människor har en bra hälsa. För att uppnå detta krävs att 
samverkan med andra aktörer utvecklas. 

 
Verksamhetens kvalitetsmål 
Arbets- och näringslivsnämnden har valt att följa upp kommunens övergripande mål med delmål i form av 
serviceåtaganden och utvecklingsmål. Senaste utvärdering av målen rapporteras i samband med års- och delårsbokslut. Vid 
respektive delmål markeras med kryss vilket/vilka övergripande mål det kopplas till.  
 

Kommunövergripande mål: 

Mål 1. Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Mål 2. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet. 

Mål 3. Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. 

Mål 4. Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut. 

Mål 5. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i. 
 

Serviceåtaganden 
            Mål 

Delmål Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
                

Arbete och försörjning               

Du som söker hjälp för ditt missbruk erbjuds 
träff med en handläggare inom fem arbets-
dagar. 

Avvikelse från åtagandet får vara högst 
5 %, mäts genom avvikelserapport 

Delår 2013: avvikelse 0 %  
 
Bokslut 2012: avvikelse 0 %  

  x x     

Du som söker skyddat boende erbjuds detta 
samma dag 

Måluppfyllelse 100 %, mäts genom 
avvikelserapport 

Delår 2013: avvikelse 0 %  
 
Bokslut 2012: avvikelse 0 %  

  x x     

Du som har ansökt om försörjningsstöd er-
bjuds en tid inom tio arbetsdagar 

Avvikelse från åtagandet får vara högst 
10 %, mäts genom avvikelserapport.  

Delår 2013: avvikelse 5 %  
 
Bokslut 2012: avvikelse 5 %  

  x       

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

Avvikelse från åtagandet får vara högst 
10 %, mäts genom avvikelserapport.  

Delår 2013: För personer 
över 24 år 0 % avvikelse, 
för personer 18-24 år finns 
det en viss avvikelse 
 
Bokslut 2012: som ovan 

  x     x 

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

Avvikelse från åtagandet får vara högst 
5 %, mäts genom avvikelserapport 

Delår 2013: avvikelse 1 %  
 
Bokslut 2012: avvikelse 1 %  

  x       

Du som söker skuldsanering erbjuds en tid 
inom två månader. 

Avvikelse från åtagandet får vara högst 
10 %, mäts genom avvikelserapport.  

Delår 2013: avvikelse 80 %    x       

Företag               

Du som är företagare inbjuds till åter-
kommande företagsträffar 

Varje år hålls minst fyra företagsträffar 
i kommunens regi 

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes 
uppfyllt  

  x   x   

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

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

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes 
uppfyllt  

  x       
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      Mål 
Delmål, forts Företag Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
Du som företagare erbjuds en samlad kontakt, i 
form av Företagslots, vid ansökan om exempelvis 
tillstånd och andra kontakter med kommunen. 

Att minst åtta gånger per år erbjuda 
fasta tider för Företagslots. 

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes 
uppfyllt  

  x   x   

Fritid och folkhälsa               

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

Besökaren kontaktas av en hälsocoach 
inom fem arbetsdagar. 

Delår 2013: avvikelse 0 %  
 
Bokslut 2012: avvikelse 0 %  

        x 

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

Nöjdhetsgraden bland besökare på 
Hälsocenter ska vara minst 80 %  

Delår 2013: 83 %  
 
Bokslut 2012: 89 %  

    x x x 

Föreningar inbjuds till återkommande före-
ningsträffar. 

Antal träffar, minst en per år utöver 
möten för fördelning av halltider. 
Måluppfyllelse 100 % 

Delår 2013: avvikelse 0 %  
 
Bokslut 2012: avvikelse 0 %  

      x   

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

Öppethållandet. 
Måluppfyllelse 100 % 

Delår 2013: avvikelse 0 %  
 
Bokslut 2012: avvikelse 0 %  

    x   x 

Utvecklingsmål  
           Mål 

Delmål Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
                

Arbete och försörjning               

Att samlokalisera enhetens handläggare med 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa 

Samlokalisering eller ej. ej tidigare utvärderat  x   x 

Att erbjuda feriearbete för gymnasieungdomar. Att erbjuda feriearbete eller ej för 
mellan 20-30 gymnasieungdomar 

Delår 2013: bedömdes 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes 
uppfyllt  

x  x   

Företag          

Att utveckla en industripark/hotell för uthyrning av 
lokaler 

En industripark/hotell eller inte ej tidigare utvärderat  x    

Att få till en ökad samverkan med Högskolan i 
Halmstad eller högre utbildning eller institution 

Indikator är under framtagande till-
sammans med Högskolan i Halmstad 

ej tidigare utvärderat     x 

Utveckla Torup som etableringsort Nyetableringar i Torup eller ej. ej tidigare utvärderat     x 
Utveckla Hylte kommuns besöksnäring Att besöksnäringen har en positiv 

tillväxt 
ej tidigare utvärderat  x   x 

Fritid och folkhälsa          

Örnahallens Hälsocenter ska vidareutveckla sin 
service och sitt tjänsteutbud gentemot invånare, 
föreningsliv, företag och kommunanställda 

Göra en analys av service och tjänste-
utbud jämfört med föregående år 
kopplat till antalet besökare 

ej tidigare utvärderat x x x x x 

Verka för ytterligare en fullstor idrottshall Om en fullstor hall har kommit till 
stånd eller inte 

ej tidigare utvärderat     x   x 

Utveckla Örnahallens Hälsocenters till en modern 
anläggning för att tillgodose alla kommuninvåna-
res behov 

Ja eller nej ej tidigare utvärderat     x   x 

Verka för att alla nämnder ska ha ett folkhälso-
perspektiv kopplat till nämndens verksamhet 

Finns folkhälsoperspektivet i nämnder-
nas serviceåtagande 

ej tidigare utvärderat     x   x 

Verka för fler föreningsdrivna eller föreningsägda 
idrottshallar 

Ja eller nej ej tidigare utvärderat       x   
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Verksamhet och ekonomi 

Företag 
Syftet med nämndens arbete är att skapa förutsättningar 
för att Hyltes företag ska utvecklas på bästa sätt. Arbets- 
och näringslivsnämnden vill genom ett aktivt samarbete 
med företag skapa ett gott företagsklimat i Hylte 
kommun. Nämnden vill också verka för en ökad 
nyetablering av företag och skapa fler arbetstillfällen. 
Tillsammans med andra nämnder ska nämnden stödja 
dem som vill flytta till Hylte kommun. Den inrättade 
funktionen företagslots är ett led i detta. 

Fritid och Folkhälsa 
Intresset för hälsa och träning växer sig allt starkare i 
samhället vilket märks på Örnahallens Hälsocenter där 
verksamheten befinner sig i en mycket positiv 
utvecklingsfas. Bland annat arbetar enheten med olika 
hälsofrämjande projekt både mot kommunen internt men 
även ut mot företag och föreningar.  
Att ge barn möjlighet till en sund livsstil redan tidigt i 
livet skapar goda förutsättningar till att leva hälsosamt 
även som vuxen. Därför planerar nämnden tillsammans 
med intresserade idrottsföreningar att bedriva en 
idrottsskola i syfte att inspirera fler barn till fysisk 
aktivitet och föreningsliv. Idrottsskolan ska vända sig till 
barn i årskurs 2.  
Folkhälsoarbetet har stärkts genom utveckling av 
samarbetet med Region Halland bland annat genom att 
regionens hälsopedagog är samlokaliserad med 
kommunens personal. 

Arbete och försörjning 
Inom området arbetar nämnden med att stötta personer i 
utsatta situationer. I arbetet med missbrukarvård skapas 
tillsammans med andra aktörer en vårdkedja för att 
missbrukarna skall kunna få hjälp med sin missbruks-
problematik. 
Inom ekonomiskt bistånd stöttas personer med otill-
räckliga inkomster genom försörjningsstöd och en hjälp 
för att på sikt bli självförsörjande. Med hjälp av arbets-
marknadsåtgärder stöttas de personer som har svårt att 
direkt komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. 
Det råder en osäkerhet inför 2014-2016 om utfallet av 
ekonomiskt bistånd. Nämnden arbetar aktivt för att 
påverka kostnadsutvecklingen, bland annat genom att

 
erbjuda klienter lämplig sysselsättning som stöd. Även 
inom missbruksområdet arbetar nämnden förebyggande 
med tidiga insatser för att försöka hålla nere kostnaderna 
för institutionsvård. 

Förändringar mellan åren 
Renoveringen av Örnahallen kommer att innebära ökade 
hyreskostnader inom planperioden. Detta kommer inte 
helt att kunna finansieras inom nämndens ram vilket 
innebär att nämnden troligen kommer att begära utökad 
ram inför MRP 2015-2017.  

Stora Ensos nedskärningar kan komma att innebära 
ökade kostnader för stöd till individer och det kan 
behövas insatser både inom arbetsmarknadsåtgärder och 
företag. I dagsläget ligger ungdomsarbetslösheten i Hylte 
på 10 procent vilket är under riksgenomsnittet. Risken är 
stor att detta kommer att förändras negativt under 
planperioden. 

Investeringar 
Örnahallens simhall står inför en renovering, vilket är 
mycket positivt för verksamheten. Möjligheten att kunna 
erbjuda en trivsam simhall för alla invånare i kommunen 
- ung som gammal - är en viktig del i att göra Hylte 
kommun till en plats där förutsättningar till god hälsa 
finns. Renoveringen är till större delen att åtgärda brister 
som har blivit akuta men den innehåller också en 
satsning på badland för de allra minsta besökarna. 
Under 2014 kommer i första hand nämndens 
investeringsmedel att användas för utrustning till 
kommunens anläggningar. Under planperioden är det ett 
stort behov av investeringar på konstgräsplanen och 
löparbanorna på Örnvallen. 

 
 
 
 

Ansvarsområden: 

 Arbete och försörjning, Arbetsmarknadsenhe-
ten 

 Fritid och Folkhälsa 

 Företag, Näringslivsservice  

Kort om framtiden 

 Nämnden ska fortsätta arbetet med att föra in Folk-
hälsoperspektivet i kommunens verksamheter. 

 Örnahallens Hälsocenter ska vidareutveckla sin ser-
vice och sitt tjänsteutbud. 

 Nämnden ska fortsätta arbeta för att ge föreningar 
god service och tillgång till ändamålsenliga anlägg-
ningar. 

 Nämnden ska arbeta för att utveckla samarbetet med 
Högskolan i Halmstad och andra aktörer inom 
utbildningsområdet. 

 För att tillvarata utvecklingen längs kusten vill 
nämnden arbetar för Torup som etableringsort. 
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Driftbudget 
Verksamhet Bokslut 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändring 
2013-2014 

Plan 2015 Plan 2016 

Nämnd- och styrelseverksamhet 365 404 409 5 413 419 

BRÅ (Brottsförebyggande rådet)   -30 0 0 0 0 0 

Näringslivsfrämjande åtgärder 2 032 1 188 1 243 55 1 224 1 252 

Turism     450 457 7 457 481 

Allmän fritidsverksamhet 1 401 1 611 1 611 0 1 611 1 611 

Stöd till studieorganisationer 300 300 300 0 300 300 

Idrotts- och fritidsanläggningar 4 279 4 525 5 027 502 5 030 5 064 

Hälsocenter 5 648 5 745 5 979 234 6 008 6 069 

Kontorsövergripande ANK* 1 489 1 547 1 197 -350 1 683 1 701 

Institutionsvård för vuxna 1 528 1 367 1 388 21 1 388 1 463 

Öppna insatser för vuxna missbrukare 729 709 713 4 720 733 

Övrig vuxenvård 495 300 304 4 306 314 

Ekonomiskt bistånd 9 214 7 228 7 342 114 7 343 7 755 

IFO** ärendehandläggning vuxen 3 212 3 693 3 691 -2 3 723 3 786 

Flyktingmottagande -241 -275 -247 28 -237 -183 

Arbetsmarknadsåtgärder 4 818 4 308 4 356 48 4 482 4 674 

Summa 35 239 33 100 33 770 670 34 451 35 439 
                

Kommunstyrelsens förslag             

Lokalhyresjustering     344 344 344 344 

Ekonomiskt bistånd     500 500 500 500 

Summa     844 844 844 844 

                

Total   35 239 33 100 34 614 1 514 35 295 36 283 

*Arbets- och näringslivskontoret 
**Individ- och familjeomsorgen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Arbets- och näringslivsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 33 770 tkr och är efter 
lokalhyresjusteringar 34 114 tkr. 

- Arbets- och näringslivsnämndens budgetram uppjusteras med 500 tkr 2014-2016 för ekonomiskt bistånd 

- Nettokostnadsramen fastställs till 34 614 tkr 2014, 35 295 tkr 2015 och 36 283 tkr 2016. 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1) 

  Detta innebär: 

Raminvesteringar 250 tkr 2014-2016, det vill säga förslaget uppjusteras med 50 tkr 2014-
2016 
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Valnämnden 
Valnämnden ansvarar, i enlighet med Vallagen, för genomförande av allmänna val och folkomröstning inom 
kommunen. 

 

Verksamhet och ekonomi 
Under 2014 kommer två val att genomföras, till EU-
parlamentet i maj och till kommun, region/landsting och 
riksdag i september. 

 

 

 

 

 

Driftbudget, tkr 
Verksamhet Bokslut 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändring 
2013-2014 

Plan 2015 Plan 2016 

Övrig verksamhet 0 0 300 300 0 0 

Summa 0 0 300 300 0 0 
                

Total 0 0 300 300 0 0 

 
 
Revisionen 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den 
verksamheten som bedrivs i kommunen och pröva ansvarstagandet 

 

Verksamhet och ekonomi 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt 
kontrollinstrument med uppdrag att granska den 
verksamhet som bedrivs i kommunen och pröva 
ansvarstagandet. Med sin granskning bidrar revisorerna 
till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende 
och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom 
indirekt också för medborgarna. 

 

 

 

 

Driftbudget 
Verksamhet Bokslut 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändring 
2013-2014 

Plan 2015 Plan 2016 

Revision 646 700 700 0 700 700 

      

Äskande från budgetberedningen för kommunrevision         
 Belopp     125 125 79 145 
 Summa     125 125 79 145 
                 
 Ram totalt 646 700 825 0 779 845 

 

Budgetberedningen för kommunrevisionens förslag 
Nettokostnadsramen fastställs till 825 tkr för 2014 samt 779 tkr och 845 tkr för 2015 respektive 2016. Observera att i 
tabellerna i dokumentet är inte budgetberedningens äskande beaktat då revisionens budget behandlas först i fullmäktige. 

Ansvarsområden: 

 Enligt lagstiftning granskningar med fortlöpande 
uppföljningar via yttrande och protokoll  
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Överförmyndaren 
Hylte kommun köper del av verksamheten från Halmstads kommun sedan januari 2012. En del i över-
förmyndarens roll är numera att utse gode män för ensamkommande barn och ungdomar. 
 
Verksamhet och ekonomi 
Inför 2012 ökades budgeten för Överförmyndaren med 
220 tkr på grund av att verksamhet köps via Halmstad 
kommun. Ingen ytterligare förändring är gjord inför 
2014. 

 

 

 

Driftbudget 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Överförmyndarens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 451 tkr. 

- Nettokostnadsramen fastställs till 451 tkr 2014, 451 tkr 2015 och 451 tkr 2016. 

 

Ansvarsområden: 

 Granskar gode männens förvaltning av 
huvudmännens egendom 

 Ger tillstånd till inteckning och försäljning av 
fast egendom  

Verksamhet Bokslut 
2012 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändring 
2013-2014 

Plan 2015 Plan 2016 

Övrig verksamhet 496 451 451 0 451 451 

Total 496 451 451 0 451 451 
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Barn- och ungdomsnämnden 
Hylte kommun vill ge alla barn kunskap, trygghet och en stabil plattform inför framtiden. Många av skolorna har 
en profil med inriktningen utomhuspedagogik och hälsa. Vistelse i skog och mark skapar friskare barn och 
underlättar inlärning.  

 
Verksamhetens kvalitetsmål 
Barn- och ungdomsnämnden har valt att följa upp kommunens övergripande mål med delmål i form av serviceåtaganden 
och ett utvecklingsmål. Senaste utvärdering av målen rapporteras i samband med års- och delårsbokslut. Vid respektive 
delmål markeras med kryss vilket/vilka övergripande mål det kopplas till.  
 

Kommunövergripande mål: 

Mål 1. Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Mål 2. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet. 

Mål 3. Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. 

Mål 4. Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut. 

Mål 5. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i. 
 

Serviceåtaganden 
            Mål 

Delmål Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
                

Förskolan               

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

Barnomsorg ska erbjudas inom 4 
månader efter ansökan registrerats.  

Delår 2013: (jan-maj) 2 av 47 
barn har ej fått plats inom 4 
månader 
 
Bokslut 2012: 26 av 119 barn 
har ej fått plats inom 4 
månader, 23 av dem erbjöds 
plats på annan förskola 

  x x x   

Ditt barn erbjuds utevistelse i en utvecklande 
miljö. 

Förskoleverksamhet som bedrivs 
utomhus ska genomföras i enlighet 
med läroplanen för förskolan. 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt 
 
Bokslut 2012: ej utvärderat  

  x x     

I förskolan möter ditt barn personal med 
pedagogisk högskoleutbildning. 

Andelen personal med pedagogisk 
högskoleutbildning ska ligga i nivå 
med riket. 

Delår 2013: 53 % 
 
Bokslut 2012: 40 % 

  x x     

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

Två enskilda samtal ska erbjudas per 
år. 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt 
 
Bokslut 2012: ej utvärderat  

  x x     

Fritidshem               

Ditt barn erbjuds rekreation och en menings-
full fritid som stimulerar barnets utveckling 
och lärande. 

Föräldrar och elever ska uppleva att 
fritidshemsverksamheten erbjuder rek-
reation och en meningsfull fritid som 
stimulerar barnets utveckling och 
lärande  

Delår 2013: ej utvärderat 
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x x     

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

Eleverna ska uppleva att de kan på-
verka och få inflytande i fritidshems-
verksamheten. 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x x x   

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

Föräldrar ska erbjudas två enskilda 
samtal per läsår. 

Delår 2013: bedömdes delvis 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes delvis 
uppfyllt  

  x x x   
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      Mål 
Delmål Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
                

Vuxenutbildningen               

Vi utformar tillsammans med dig en plan för 
dina studier. 

För varje elev upprättas en individuell 
studieplan. 

Delår 2013: ej utvärderat 
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

Du erbjuds studie- och yrkesvägledning.  Verksamheten erbjuder studie- och 
yrkesvägledning 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x x     

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

Förfrågan om utbildning från närings-
livet skall bedömmas av skolledning. 

Delår 2013: bedömdes delvis 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes delvis 
uppfyllt  

  x   x x 

Du som studerar har möjlighet att läsa in 
högskolestudier på distans. 

Högskolestudier på distans skall erbju-
das inom Hyltebygdens Lärcentrum 
varje läsår. 

Delår 2013: bedömdes delvis 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes delvis 
uppfyllt  

  x x   x 

Du som önskar läsa svenska för invandrare 
(SFI) erbjuds plats inom 5 arbetsdagar. 

Inom fem arbetsdagar skall den som 
omfattas av rätt att delta i SFI erbjudas 
utbildning. 

Delår 2013: bedömdes delvis 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes delvis 
uppfyllt  

  x   x   

Individ- och familjeomsorgen               

Du som småbarnsförälder erbjuds öppen för-
skola alla vardagar. 

Öppna förskolan har öppet samtliga 
vardagar 46 veckor per år.  

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt 

  x x   x 

Ditt barn erbjuds barngrupp om det före-
kommit missbruk, våld, psykisk ohälsa eller 
separationer i familjen. 

Fussi-gruppverksamhet startas två 
gånger per termin. Trappan erbjuds 
efter behov. 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt 

  x x   x 

Du som förälder erbjuds föräldragrupp i väg-
ledande samspel. 

Plats i föräldragrupp erbjuds efter 6 
månader. 

Delår 2013: ingen grupp 
startad under våren 

  x x   x 

Familjer som kommer kontakt med social-
tjänsten ska inom 14 dagar får en första 
återkoppling på sitt ärende. 

Förhandsbedömningen ska vara gjord 
inom 14 dagar efter inkommen an-
mälan. 

Delår 2013: avvikelse 25 %   x x     

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

Erbjuden insats ska vara påbörjad 
senast inom tre månader efter avslutad 
utredning. 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt 

  x x     

Du som söker stöd inom Familjerätten erbjuds 
detta inom 14 dagar efter samtycke av båda 
parter. 

Samarbetssamtalen ska påbörjas inom 
14 dagar efter samtycke. 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt 

  x x     

Grundskola               

Vid avslutad grundskoleutbildning är du 
behörig till alla nationella gymnasieprogram 

100 % av avgångseleverna från årskurs 
9 är behöriga till alla nationella 
gymnasieprogram  

Delår 2013: 78 % behöriga 
 
Bokslut 2012: 82 % behöriga 

  x x x   

Vid avslutad grundskoleutbildning har du lägst 
betyget E i samtliga ämnen 

Andel elever med betyget E eller högre 
är 100 % 

Delår 2013: 69 % 
 
Bokslut 2012: ej uppfyllt 

  x x x   

Du får tydlig information om mål och betygs-
kriterier och hur dina kunskaper bedöms. Du 
skall kunna påverka ditt lärande genom din 
individuella utvecklingsplan IUP. 

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

Delår 2013: ej utvärderat 
 
Bokslut 2012: ej utvärderat 

  x x x   

Du får delta i demokrati- och jämställdhets-
arbete. 

Klassråd och elevråd skall hållas minst 
4 gånger per läsår. Demokrati- och 
jämställdhetsarbete skall genomsyra 
verksamheten. 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x x x   
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      Mål 
Delmål, forts Grundskola Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
Du skall inte utsättas för kränkande behandling 
eller utanförskap 

Likabehandlingsplanerna skall genom-
gå revidering varje år vilket kommer 
att kontrolleras.  
 
Arbetet mot kränkande behandling och 
utanförskap skall med hjälp av enkät-
undersökningens svar revideras och 
förbättras. Målet är 0-tolerans. 

Delår 2013: bedömdes delvis 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes delvis 
uppfyllt  

  x x x   

Du erbjuds en trygg och säker skolskjuts-
transport till skolan enligt gällande skolskjuts-
reglemente 

Skolskjutskontrollerna skall påvisa 
förbättringsområden så att målet om en 
trygg och säker skolskjutstransport 
erbjuds. 

Delår 2013: ej utvärderat 
 
Bokslut 2012: bedömdes ej 
uppfyllt  

  x x     

Gymnasie               

Trainee- och Vildmarksgymnasiet               

Du undervisas av lärare som har kompetens i 
sitt ämne. 

Kärnämnesbehörigheten bland lärar-
personalen ska vara minst 90 %. 

Delår 2013: 90,0 % 
 
Bokslut 2012: 87,5 %  

  x x     

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

Uppföljning av den individuella stu-
dieplanen sker två gånger per år i 
samband med utvecklingssamtal.  

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x x x   

Du får vara med och planera undervisningen 
och utvärdera dina kurser 

Delaktigheten följs upp i skolans 
kvalitetsredovisning och genom 
enkätundersökning 

Delår 2013: ej utvärderat 
 
Bokslut 2012: bedömdes delvis 
uppfyllt   

  x x x   

Du ges möjlighet att få yrkesexamen från 
gymnasiet. 

Andelen elever som fullgjort gymna-
siet vilket ger yrkesexamen skall vara 
100 %. 

Delår 2013: 89,0 % 
 
Bokslut 2012: ej utvärderat  

  x x     

Du får utbildning som ger dig goda och 
konkurrenskraftiga kunskaper. 

Genomsnittlig meritpoäng ska vara i 
nivå med riksgenomsnittet. 

Delår 2013: Hylte 12,3, riket 
14,0 
 
Bokslut 2012: ej utvärderat  

  x x     

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

Andelen elever som läser samtliga 
kurser för grundläggande behörighet 
skall uppgå till 70 % samt andelen 
elever som är behöriga för högskole-
studier är minst 60 %. Målet är uppnått 
om båda indikatorerna är uppnådda. 

Delår 2013: 94,0 % respek-
tive 89,0 % 
 
Bokslut 2012: 70,0 % respek-
tive 51,5 % 

  x x x   

Du ska känna delaktighet, trygghet och gemen-
skap under din skolvistelse. 

Översyn av likabehandlingsplan sker 
årligen tillsammans med eleverna. 
Enkät till eleverna gällande delaktig-
het, trygghet och gemenskap genom-
förs årligen. 

Delår 2013: bedömdes delvis 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes delvis 
uppfyllt  

  x x x   

Introduktionsprogrammet               

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

100 % blir behöriga till gymnasie-
studier efter 1 år. 

Delår 2013: ej utvärderat 
 
Bokslut 2012: bedömdes ej 
uppfyllt  

  x x     

Du ges möjlighet att, på Introduktionspro-
grammets program Språkintroduktion, studera 
för att bli behörig till att söka nationella 
gymnasieprogram. 

100 % blir behöriga efter 3 år. Delår 2013: 22,0 % 
 
Bokslut 2012: 26,0 % 

  x x     

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

Uppföljning av den individuella stu-
dieplanen sker två gånger per år i 
samband med utvecklingssamtal.  

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x x x   
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      Mål 
Delmål, forts Gymnasie, introd.progr Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
Du får vara med och planera undervisningen 
och utvärdera dina kurser 

Delaktigheten följs upp i skolans kvali-
tetsredovisning och genom enkätun-
dersökning 

Delår 2013: ej utvärderat  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x x x   

Du ska känna delaktighet, trygghet och gemen-
skap under din skolvistelse. 

Översyn av likabehandlingsplan sker 
årligen. Enkätundersökning gällande 
delaktighet, trygghet och gemenskap 
genomförs årligen. 

Delår 2013: bedömdes delvis 
uppfyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x x x   

Utvecklingsmål   
           Mål 

Delmål Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
                

Förskolan               

Personaltätheten i förskolan ska ligga i nivå 
med riket. 

Personaltätheten i förskolan ska ligga i 
nivå med riket. 

Delår 2013: ej uppnått 
 
Bokslut 2012: ej utvärderat 

          

 

 

Verksamhet och ekonomi 
Grundskola 
Resursfördelning inom grundskolan har baserats på 
elevstatistik från 20130114. Ökat elevantal inom 
grundskolan genererar en utökning med 4,2 tjänst 
jämfört med 2013. Elevstödsresurser har fördelats till 
respektive rektorsområde i olika omfattning efter behov. 
Antalet skolskötersketjänster kommer att utökas med 0,5 
tjänst, skolverket har beviljat statsbidrag och för att 
delfinansiera tjänst begär nämnden tilläggsanslag med 
125 tkr. Budgeten för skolskjutsar är uppräknad med 2,5 
procent. Grundsärskolan har minskats med 1,5 
assistenttjänst jämfört med 2013 på grund av färre elever. 
Samtliga kapitalkostnader för Örnaskolan renovering 
påverkar nu hyran vilket motsvarar en ökning med 2 395 
tkr jämfört med 2013. 

Förskola och fritids 
I januari 2013 har 473 barn i åldern 1 – 5 år varit 
inskrivna i barnomsorgen. Det motsvarar 87 procent av

 
samtliga folkbokförda barn i åldersgruppen. 2012 var 
469 barn inskrivna eller 86 procent av samtliga barn i 
åldern 1-5 år. Prognos inför 2014 visar inte på någon 
ökning av antal barn inom förskolan. I kommunen finns 
förutom 12 kommunala förskolor en förskola i enskild 
regi, Kyrkbacken, där det för närvarande (januari 2013) 
är 23 barn placerade (dessa ingår i ovan 473). 
Kommunen har även en öppen förskola som är belägen i 
lokaler i anslutning till Familjecentralen. Pedagogisk 
omsorg (familjedaghem) omfattar två heltidstjänster med 
14 barn inskrivna i januari 2014. Barnomsorg på 
obekväm arbetstid ingår i nämnden budgetförslag. 
I kommunen finns sju fritidshem som alla ligger i 
anslutning till kommunens skolor. Det har varit en 
ökning av antal placeringar i skolbarnomsorgen. I januari 
2013 var 375 barn inskrivna på fritidshemmen jämfört 
med 2012 då årsgenomsnitt var 351 barn.  

Gymnasieskola 
Antalet elever fortsätter att minska under åren 2014 och 
2015 medan det ökar 2016. Gymnasieskolan begär 
tilläggsanslag för de elever som finns kvar inom gym-
nasieskolan ett fjärde år, det är dels elever som går något 
av introduktionsprogrammen för att läsa upp betygen 
eller är ensakommande flyktingbarn, asyl eller anhörig-
invandring, men också elever som byter program under 
studietiden. För Hylte kommuns egna gymnasieskolor 
förväntas också elevantalet sjunka på grund av minskade 
elevkullar i landet. Diskussioner pågår att utöka antal 
program. För närvarande (20130215) är 51 elever 
inskrivna på Vildmarksgymnasiet, 62 elever på Trainee, 
och 40 elever på IM (Introduktionsprogrammen).  

Ansvarsområden: 

 Barnomsorg 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Gymnasieskola 

 Gymnasiesärskola 

 Vuxenutbildning 

 Svenska för invandrare 

 Individ- och familjeomsorg  
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Vuxenutbildning 
Samma budget som tidigare år har tilldelats, men 
omfördelningar har gjorts mellan verksamheterna. 

Individ och familjeomsorg 
Inom verksamheten för familjehemsvård för barn och 
unga strävar nämnden efter att i allt mindre omfattning 
anlita konsulentstödda familjehem för att istället göra 
egna rekryteringar och då främst inom kretsen av 
närstående och anhöriga. Budgeten är oförändrad mot 
2013. 
Verksamheten för Öppna insatser för barn och ungdomar 
omfattar insatser i barnens och ungdomarnas hemmiljöer. 
Dessa utförs av Familjecentralens personal genom 1,75 
socialpedagoger och ett antal kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer. Tilläggsanslag med 511 tkr för ung-
domsrådgivare begärs till verksamheten. 
Budgeten för placeringar på institutioner ger utrymme 
för en och halv placering på helårsbasis. Verksamheten 
för handläggning av barn- och familjeutredningar samt 
familjerätt kommer att behöva utökas med en tjänst för 
att kunna följa ny lagstiftning inom socialrätten, 
tilläggsanslag begärs därför med 494 tkr. 

Ensamkommande flyktingbarn 
Verksamheten finansieras av medel från Migra-
tionsverket. Under perioden 2014-2016 kommer det att 
vara 17 platser på boendet. Avtalet med Migrations-
verket innefattar 15 platser varav 3 avser asylplaceringar. 

Övrig verksamhet 
Det finns kontorsövergripande budget för IT-service, 
företagshälsovård, rehabilitering, facklig tid och kapital-
kostnader för IT-investeringar. 
Medel för kompetensutveckling är budgeterat i samma 
nivå som 2013.  

Förändringar mellan åren 
I mål och resursplan 2014-2016 har uppräkningar av 
löner gjorts enligt SKL:s (Sveriges kommuner och 
landsting) prognoser. Interna priser såsom kost, städ och 
IT har totalt ökat med 4,5 procent jämfört med 2013. I 
budgetramen ingår prisökningskompensation med 1,5 
procent Hyreskostnaderna har ökat med 6,7 procent 
(totalt 2 116 tkr) varav Örnaskolans högstadium och ny 
förskola i Torup står för den största ökningen medan 
internhyran mot kostenheten har minskat. Tilläggsanslag 
för löner och prisökningar begärs med 5 585 tkr för 
budgetår 2014. 

Ökat elevantal inom grundskolan generar utökning med 
4,2 tjänster medan förskola och fritidshemmen har 
tilldelats resurser enligt samma nivå som 2013. 

Antal elever i gymnasieskolan beräknas minska under 
åren 2014-2016. Nedräkning av budget har gjorts enligt 
anvisningarna med motsvarande 3 000 tkr för 2014 och 4 
500 tkr för 2015 och 3 500 tkr för 2016. 

Investeringar 
Under 2012 beslutades en Information och kommuni-
kationsteknik Strategi, IKT, inom Barn och ung-
domskontoret. Den innebär bland annat att IT-
investeringar behöver göras enligt en plan. Se vidare 
tjänsteskrivelse i MRP 2012-2014, ”IT-investeringar för 
skolan MRP 2012-2014”. Om investeringarna sker som 
planerat kommer också kapitalkostnaderna att påverkas. 
Raminvesteringar: Nämnden begär utökad ram för 
investeringsbudgeten med 650 tkr i stället för 440 tkr 
som varit tidigare år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort om framtiden 

 Nämnden fortsätter det prioriterade arbetet mot att 
fler elever i Hylte kommun når målen för grund-
skolan och behörighet till gymnasieskolan. 

 Ökade krav efter ny lagstiftning inom socialtjänsten 
innebär behov av personalförstärkning på Familje-
centralen. 

 Utbildningsutbudet inom Hyltes Gymnasieskola ska 
utvecklas. 
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Driftbudget 
Verksamhet Bokslut 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändring 
2013-2014 

Plan 
2015 

Plan 2016 

Nämnd- och styrelseverksamhet 388 470 475 5 487 504 

Musikskola/kulturskola 1 880 1 866 2 001 135 2 001 2 068 

Fritidsgårdar 199 172 174 3 178 183 

Öppen förskola 649 484 503 19 485 502 

Förskola 40 020 37 097 39 134 2 037 40 535 41 765 

Pedagogisk omsorg 671 770 792 22 815 849 

Fritidshem 8 156 8 869 9 394 525 9 504 9 869 

Förskoleklass 2 987 3 648 3 655 7 3 678 3 789 

Grundskola 103 165 102 720 109 858 7 138 112 069 114 436 

Obligatorisk särskola 3 335 3 884 3 573 -311 3 635 3 738 

Gymnasieskola 53 484 50 408 47 819 -2 589 46 858 48 541 

Gymnasiesärskola 4 279 3 900 3 900 0 3 900 3 900 

Vuxenutbildning 1 833 1 550 1 607 57 1 649 1 703 

Lärcentrum 428 240 60 -181 60 60 

Svenska för invandrare 1 288 994 1 044 50 1 081 1 128 

Förvaltningsgemensamt inkl kompetensutv. 6 570 8 658 3 055 -5 603 3 014 3 543 

Central administration 2 821 3 208 3 199 -9 3 235 3 344 

Institutionsvård för barn och ungdomar 2 336 985 1 001 16 1 026 1 054 

Familjehemsvård för barn och ungdomar 3 409 4 426 4 515 89 4 610 4 746 

Öppna insatser för barn 1 818 1 972 2 029 57 2 085 2 156 

IFO* ärendehandläggning familj 4 310 3 836 4 305 169 4 411 4 542 

Familjerådgivning 518 1 063 1 085 22 1 113 1 146 

Summa 244 544 241 220 243 176 1 658 246 429 253 562 
                

Kommunstyrelsens förslag             

Lokalhyresjustering     163 163 163 163 

Utebliven löneökningskompensation     900 900 900 900 

Socialsekreterare, ärendehandläggning IFO*     494 494 508 525 

Delfinansiering till statsbidrag för skolsköterska     125 125 125 125 

Barnomsorg obekväm arbetstid, förlängt öppet till 21:30 
Försöksperiod 2014   209 209 0 0 

Summa     1 891 1 891 1 696 1 713 
                

Totalt   244 544 241 220 245 067 3 549 248 125 255 275 
 

*Individ- och familjeomsorgen 
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Kommunstyrelsens förslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 243 176 tkr och är efter 
lokalhyresjusteringar 243 339 tkr. 

- Barn- och ungdomsnämndens budgetram uppjusteras med 

900 tkr för löneökningskompensation 2014-2016 

125 tkr för skolsköterska (delfinansiering till statsbidrag) 2014-2016 

209 tkr 2014 för förlängd öppettid i barnomsorg (försöksperiod 2014). 

494 tkr 2014 för socialsekreterare, ärendehandläggning IFO, 508 tkr 2015 och 525 tkr 
2016 

- Nettokostnadsramen fastställs till 245 067 tkr 2014, 248 125 tkr 2015 och 255 275 tkr 2016. 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1) 

  Detta innebär: 

  Raminvesteringar 650 tkr 2014-2016 
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Omsorgsnämnden 
Nämnden arbetar med att ge omsorg till människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp. Det gäller 
både inom ramen för LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och inom ramen för HSL, 
kommunal hälso- och sjukvård. En inventering av ungdomar tillhörande LSS personkrets visar på ett ökat behov 
av boende inom planperioden.  

 
Verksamhetens kvalitetsmål 
Omsorgsnämnden har valt att följa upp kommunens övergripande mål med delmål i form av serviceåtaganden och 
utvecklingsmål. Senaste utvärdering av målen rapporteras i samband med års- och delårsbokslut. Vid respektive delmål 
markeras med kryss vilket/vilka övergripande mål det kopplas till.  
 

Kommunövergripande mål: 

Mål 1. Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Mål 2. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet. 

Mål 3. Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. 

Mål 4. Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut. 

Mål 5. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i. 
 

Serviceåtaganden 
            Mål 

Delmål Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
                

Anhörigstöd               

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

Beslut inom 4 veckor, avstämning 
via registrering 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Avstämning via synpunktshantering 
och kvalitativ undersökning 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Minst 4 stödsamtal per år, uppfölj-
ning av antal samtalsgrupper samt 
kvalitativ undersökning 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Uppföljning av anordnade informa-
tionstillfällen samt kvalitativ under-
sökning 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

Du får genom kontakt med vår anhörig-kon-
sulent tillgång till klassisk massage och/eller 
fotvård ett begränsat antal gånger. 

Årlig kvantitativ uppföljning Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Årlig kvantitativ uppföljning av 
samtliga delar inom 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       
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      Mål 
Delmål Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
                

Boende               

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

Beslut inom 4 veckor, avstämning 
via registrering 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Avstämning via synpunkts-hantering 
och kvalitativ undersökning 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Larm besvaras inom 15 minuter, 
uppföljning via registrering 

Delår 2013: avvikelse mindre 
än 1 % 
 
Bokslut 2012: avvikelse mind-
re än 1 % 

  x       

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

Uppföljning via registrering Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Viktkontroll och samverkan med 
kostenheten för uppföljning av 
nöjdhetsgrad 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Uppföljning genom 
enkätundersökning och antalet 
anmälningar enligt SoL och HSL 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

Omsorg i hemmet               

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

Beslut inom 4 veckor, avstämning 
via registrering 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Avstämning via synpunktshantering 
och kvalitativ undersökning 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Uppföljning via registrering Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Uppföljning via avvikelserapporte-
ring 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Uppföljning genom enkätundersök-
ning och antalet anmälningar enligt 
SoL och HSL 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       
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      Mål 
Delmål, forts Omsorg i hemmet Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
Om du har ett trygghetslarm installerat, får du 
vid larm svar direkt från larmcentral därefter 
kommer vi till dig inom 45 minuter, både dag 
och natt 

Larm besvaras inom 45 minuter, 
uppföljning via registrering 

Delår 2013: avvikelse mindre 
än 1 % 
 
Bokslut 2012: avvikelse mind-
re än 1 % 

  x       

Bostad med särskild service               

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

Beslut inom 8 veckor, avstämning 
via registrering 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Avstämning via synpunktshantering 
och kvalitativ undersökning 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, 
aktivering och träning i en genom-förandeplan 

Uppföljning via registrering Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Uppföljning genom enkätundersök-
ning och antalet anmälningar enligt 
SoL och HSL 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

Stöd och service i hemmet               

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

Beslut inom 8 veckor, avstämning 
via registrering 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Avstämning via synpunktshantering 
och kvalitativ undersökning 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

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

Uppföljning genom enkätundersök-
ning och antalet anmälningar enligt 
SoL och HSL 

Delår 2013: bedömdes upp-
fyllt  
 
Bokslut 2012: bedömdes upp-
fyllt  

  x       

Utvecklingsmål 
            Mål 

Delmål Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
                

Anhörigstöd               

2013 är kvalitetsprocessen systematiserad och 
en naturlig del i det dagliga arbetet 

Uppföljning 2014 ej tidigare utvärderat   x       

2013 finns utbildade anhörigambassadörer 
riktade mot LSS och det socialpsykiatriska 
verksamhetsområdet 

Uppföljning 2014 ej tidigare utvärderat   x       

Övriga serviceområden               

Kunden upplever god kvalitet i service- och 
omsorgsinsatser 2014-2016 

Uppföljning 2014-2016 ej tidigare utvärderat   x       
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      Mål 
Delmål, forts Övriga serviceområden Målnivå Nuläge 1 2 3 4 5 
2013 är medledarskap utvecklat och innefattar 
delaktighet, inflytande, ansvar och utvecklings-
möjligheter för alla medarbetare. Kommunika-
tionsstrukturer är tydliggjorda liksom upp-
dragsbeskrivningar för samtliga yrkeskate-
gorier 

Uppföljning 2014 ej tidigare utvärderat   x       

Kvalitetsprocessen ska vara känd av alla med-
arbetare 2013 

Uppföljning 2014 ej tidigare utvärderat   x       

2013 är kvalitetsprocessen systematiserad och 
en naturlig del i det dagliga arbetet 

Uppföljning 2014 ej tidigare utvärderat   x       

 

 
Verksamhet och ekonomi 
Boende 
Åtagandet omfattar verksamheten Kommunrehabilitering 
och kommunens särskilda boenden. Dagverksamhet och 
träning är viktiga aktiviteter för att öka, bevara och träna 
upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att 
leva ett så självständigt liv som möjligt. Verksamheten 
som är förebyggande till sin karaktär medför att mer 
omfattande och kostnadsintensiva omsorgsbehov kan 
förebyggas. För att underlätta för den enskilde att bo 
kvar hemma bör nämnden förstärka arbetet med före-
byggande insatser ur ett rehabiliterande och habiliterande 
perspektiv.  
Antal omsorgstagare med utåtagerande demenssjukdom 
ökar på de särskilda boendena och då även våld och hot 
om våld. För att kunna tillgodose trygghet och säkerhet i 
boendet för omsorgstagarna och för att upprätthålla en 
god arbetsmiljö för medarbetarna, har extra personal-
förstärkning satts in på de särskilda boendena. Det finns 
på många enheter (särskilt boende) personer som upp-
visar symtom på kognitiva nedsättningar/demenssjuk-
dom. Det är oftast personer som efter inflyttning 
utvecklat sådana symtom. En boende kan vid behov få 
förslag på flytt till ett demensboende. Den enskilde har 
dock ett eget hyreskontrakt och avgör själv om hon/han 
vill flytta eller inte. År 2012 uppgick kostnaden för 
förstärkningen till 1 500 tkr. 

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

Kommunsjuksköterskorna finns i en samlad organisation 
och arbetar med hälso- och sjukvård tillsammans med 
övriga medarbetare. Kommunens verksamheter utför en 
del av insatserna genom tjänsteköp, gäller även för 
palliativ vård. Region Halland har sagt upp gällande 
huvudavtal för länsövergripande kommunal hälso- och 
sjukvård. Under 2012 påbörjades ett gemensamt arbete 
mellan Region Halland och kommunerna för att utarbeta 
förslag till nytt avtal. Förslaget presenteras under mars 
2013 och politiska beslut ska fattas under 2013.  

Verksamheten omsorg i hemmet arbetar med stöd och 
hjälp i det ordinära boendet för att främja kvarboende. 
Genom planeringsverktyget TES möjliggörs en jäm-
förelse av planerad tid som är den tid som i dagsläget 
närmast beskriver faktisk utförd tid. Under 2012 har den 
planerade tiden ökat med ca 4,5 procent i jämförelse med 
2011. Även insatserna inom ramen för det lagstadgade 
anhörigstödet ”avlösning i hemmet” ökar, ca 22 procent 
mellan åren.  

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

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

Verksamheten utvecklas i enlighet med lagstiftning och 
uppsatta mål för mål- och resursperioden, utveckling av 
anhörigstöd inom LSS verksamhetsområde samt social-
psykiatri är påbörjat. 

Ansvarsområden: 

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

 

 Omsorg om människor med funktionshinder i behov 
av stöd och service enligt LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) 
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Bostad med särskild service 
Verksamheten omfattar insatser i form av boende för 
personer tillhörande LSS personkrets. I kommunen finns 
sedan september 2004 två gruppbostäder, en  i Hyltebruk 
och en i Torup. Enligt LSS finns tre olika boendeformer, 
bostad med särskild service (gruppbostad), service-
boende eller annan särskilt anpassad bostad. Det finns 
behov av och ansökningar om serviceboende för 
ungdomar. Planering av serviceboende pågår och 
beräknas efter beslut i kommunfullmäktige att färdig-
ställas under 2013. 

Stöd och service i hemmet 
Verksamheten omfattar personlig assistans, daglig 
verksamhet samt övriga insatser enligt LSS (kort-
tidsvistelse/tillsyn för barn och ungdomar, kontaktper-
soner, ledsagare, avlösarservice i hemmet). I övriga 
insatser ingår även kontaktpersoner, ledsagarservice, råd 
och stöd, avlösarservice i hemmet. 

Övrig verksamhet 
Här finns budget för kontorsledning och andra kontors-
övergripande kostnader som till exempel kostnader för 
IT och verksamhetssystem. Till övrig verksamhet räknas 
också kostnader för fyra externt köpta platser på särskilt 
boende psykiatri. 

Förändringar mellan åren 
Det är inte längre frivilligt för kommunerna att ge stöd 
till anhöriga och målgruppen är utvidgad i lagstiftningen. 
Under 2013 utökades anhörigstödet med en årsarbetare 
från halvårsskiftet.  
Inom den socialpsykiatriska enheten ökar behoven, fram 
för allt inom målgruppen med komplicerad neuropsykiat-
risk problematik/dubbeldiagnostik. Lokalerna för 
dagverksamheten är inte tillräckliga så under 2013 har 
det utökats med en lokal.  
Under 2014-2016 beräknas ungdomar ha behov av 
serviceboende enligt LSS. Det är ett mellanting mellan 
helt eget boende och boende i gruppbostad.  

Investeringar 
Omsorgsnämnden har en rambudget för investeringar om 
400 tkr. Dessa används bland annat för att köpa sängar, 
stolar, medicintekniska hjälpmedel och larm. 

 

Kort om framtiden 

 Socialstyrelsen fattade i juli 2012 beslut om nya 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om 
ansvaret för personer med demenssjukdom och 
bemanning i särskilda boenden. 

 Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen 
pekar mot ett perspektivskifte i synen på äldre 
personer och deras åldrande. 

 Nämnden ska fortsätta arbetet för att kunderna ska 
uppleva en god kvalitet i service- och omsorgsinsat-
ser. 

 För att underlätta för den enskilde att bo kvar 
hemma och motverka mer kostnadsintensiva fram-
tida insatser bör nämnden fortsätta att arbeta med 
förebyggande insatser. 

 Nämnden ska arbeta för att kvalitetsprocessen ska 
vara känd av alla medarbetare. 

 Uppstart av ett nytt serviceboende inom LSS 
planeras. 

 För att underlätta anhörigvårdarens situation, fy-
siskt, psykiskt och socialt, är det individuella och 
förebyggande anhörigstödet under utveckling. 

 Att bli en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med 
andra är ett viktigt mål att uppnå för att tillgodose 
personalförsörjning ur ett längre perspektiv. 
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Driftbudget 
Verksamhet Bokslut 

2012 
Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändring 
2013-2014 Plan 2015 Plan 2016 

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 377 329 336 7 344 352 

510 Vård o omsorg enl SoL o HSL 113 583 117 427 119 717 2 290 122 533 125 601 

513 Insatser enl LSS o LASS 22 129 22 779 23 621 843 24 422 25 454 

535 Förebyggande verksamhet 5 162 6 002 6 238 236 6 381 6 544 

590 Kontorsledning 8 924 7 903 8 345 442 8 484 8 652 

Summa 150 176 154 440 158 258 3 818 162 164 166 604 
                

Kommunstyrelsens förslag             

Lokalhyresjustering     -2 219 -2 219 -2 219 -2 219 

Serviceboende     1 300 1 300 1 300 1 300 

Anhörigstöd     220 220 220 220 

Summa     -699 -699 -699 -699 
                

Totalt 150 176 154 440 157 559 3 119 161 465 165 905 

 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Omsorgsnämndens nettodriftram 2014 enligt fullmäktiges beslut i december 2012 var 158 258 tkr och är efter 
lokalhyresjusteringar 156 039 tkr. 

- Omsorgsnämndens budgetram uppjusteras 2014-2016 med 

1 300 000 kr för införande av LSS-boende 

220 000 kr för anhörigstöd 

- Nettokostnadsramen fastställs till 157 559 tkr 2014, 161 465 tkr 2015 och 165 905 tkr 2016. 

- Investeringar fastställs enligt dokument Mål- och resursplan 2014-2016 (bilaga 1) 

  Detta innebär: 

Raminvesteringar 400 tkr 2014-2016, dvs förslaget nedjusteras med 40 tkr 2014-2016 
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Resultatbudget (mkr) - MRP-beredningens förslag 
    KF ram Förslag Avvikelse Plan Plan 

  2014 2014   2015 2016 
Nämndernas nettokostnad -497,2 -501,7 -4,5 -510,4 -524,3 
            
Ej fördelat verksamhetsnetto -5,3 -5,3 0,0 -5,4 -8,6 
Lönestrategiska justeringar 0,0 -1,0 -1,0 -2,0 -2,0 
E-förvaltning 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 
Oförutsedda utgifter -1,5 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 
Kapitalkostnader 62,7 62,7 0,0 62,7 62,7 
Avskrivningar -34,9 -34,9 0,0 -34,9 -34,9 
Arbetsgivaravgifter under 26 år 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 
KP 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 
Premier pensioner -2,4 -1,9 0,5 -2,0 -2,3 
Avgiftsbestämd ålderspension -15,7 -15,1 0,6 -15,6 -16,2 
Utbetalda pensioner -10,5 -10,6 -0,1 -10,9 -11,6 

Verksamhetens nettokostnad -483,8 -488,3 -4,5 -501,0 -517,7 

      
Skatteintäkter 369,1 379,6 10,5 391,5 407,4 
Inkomstutjämning 106,9 94,3 -12,6 98,7 104,8 
Kostnadsutjämning 13,2 25,7 12,5 25,7 25,7 
Regleringsbidrag 2,0 2,2 0,2 1,3 -1,7 
Strukturbidrag 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 
LSS utjämning -16,7 -16,7 0,0 -16,7 -16,7 
Fastighetsavgift 18,4 18,4 0,0 18,4 18,4 
Nytt utjämningssystem 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Finansnetto -8,9 -7,9 1,0 -8,9 -9,9 

Förändring av eget kapital 9,1 8,4 8,2 10,1 11,4 
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Balansbudget (mkr) - MRP-beredningens förslag 
      Budget Förslag Plan Plan 

    2013 2 014 2 015 2 016 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar   445,3 539,8 585,4 627,1 

Immateriella   6,3 6,3 6,3 6,3 

Materiella   435,6 530,1 575,7 617,4 

Finansiella   3,4 3,4 3,4 3,4 

Omsättningstillgångar   60,1 59,7 60,0 60,6 

Kortfristiga fordringar   59,5 59,5 59,5 59,5 

Kassa och bank   0,6 0,2 0,5 1,1 

Summa tillgångar   505,4 599,5 645,4 687,7 

    
 

      

Eget kapital, avsättning och skulder 
 

      

Eget kapital   141,6 157,1 167,2 178,6 

varav årets resultat   2,7 8,4 10,1 11,4 

Avsättningar   10,2 11,3 11,3 11,3 

Pensioner och liknande förpliktelser   8,5 8,8 8,8 8,8 

Övriga avsättningar   1,7 2,5 2,5 2,5 

Skulder   353,6 431,1 466,9 497,8 

Långfristiga   244,2 321,8 357,6 388,4 

Kortfristiga   109,4 109,3 109,3 109,4 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 505,4 599,5 645,4 687,7 

            

Ansvarsförbindelser           

Pensionsförpliktelser äldre än 1998   237,0 257,7 257,5 257,4 

Övriga ansvarsförbindelser   113,8 113,8 113,8 113,8 
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Kassaflödesbudget (mkr) - MRP-beredningens förslag 
 

    Budget Förslag Plan Plan 

    2013 2014 2015 2016 

Den löpande verksamheten         
 Årets resultat inkl justering eget kapital   8,8 8,4 10,1 11,4 

Justering för av- och nedskrivningar   30,0 34,9 34,9 34,9 

Justering för gjorda avsättningar   -2,4 0,0 0,0 0,0 

Medel från den löpande verksamheten   36,4 43,3 45,0 46,3 

            

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar   0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder   0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   36,4 43,3 45,0 46,3 

            

Investeringsverksamheten            

Investering i immateriella anläggningstillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering i materiella anläggningstillgångar   -116,3 -69,4 -80,4 -76,7 

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

Investering i finansiella anläggningstillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -116,3 -69,4 -80,4 -76,7 

            

Finansieringsverksamheten           

Nyupptagna lån (+)   60,0 27,0 37,0 32,0 

Amotering av skuld (-)   0,0 -1,2 -1,2 -1,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   60,0 25,8 35,8 30,8 

            

Årets kassaflöde   -20,0 -0,3 0,4 0,4 

Korrigering enligt prognos 2013   19,9 
 

  

Likvida medel vid årets början   0,6 0,5 0,2 0,6 

Likvida medel vid årets slut   -0,5 0,2 0,6 1,0 
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Driftsbudget (tkr) - MRP-beredningens förslag 
  

  Nämndens Förslag Plan Plan 
  förslag 2014 2015 2016 

Kommunfullmäktige 457 457 457 457 

Kommunstyrelsen inkl förvaltningar 35 667 35 124 36 063 36 831 
Lokalhyresjustering 0 -43 -43 -43 
Kapitalkostnader 110 0 0 0 
Hyra bibliotek 210 0 0 0 
Driftskostnader E-tjänster 180 0 0 0 
Utbildning förtroendevalda 0 0 200 0 
Valnämnd 300 300 0 0 
Räddningsnämnden 10 167 9 705 9 791 9 906 
Lokalhyresjustering 0 -112 -112 -112 
Minskade intäkter (extern utbildning) 90 0 0 0 
Kapitalkostnader 130 0 0 0 
Upprätthållande av verksamhet 70 0 0 0 
RIB-personal 60 0 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnd 18 316 17 665 17 958 18 354 
Lokalhyresjustering 

 
-283 -283 -283 

Besparing fastighet och utförarenheten 2 150 2 150 2 150 2 150 
Bostadsanpassning 500 500 500 500 
Kapitalkostnad gator och vägar 250 0 0 0 
Vinterunderhåll gångvägar 61 0 0 0 
Läsplattor 57 0 0 0 

Tillsynsnämnd 90 90 90 90 

Arbets- och näringslivsnämnd 35 543 34 614 35 295 36 283 
Lokalhyresjustering 0 344 344 344 
Örnvallen, yttre fastighetsunderhåll  420 0 0 0 
Ridhuset, fastighetsunderhåll 65 kr/kvm 153 0 0 0 
Ungdomsarbetslöshetsprojekt 1 200 0 0 0 
Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) 0 500 500 500 

Revision 700 700 700 700 

Överförmyndaren 451 451 451 451 

Barn- och ungdomsnämnd 257 732 245 067 248 125 255 275 
Lokalhyresjustering 0 163 163 163 
Utebliven löneökningskompensation 2 419 900 900 900 
Utebliven prisökningskompensation  3 166 0 0 0 
Socialsekr, ärendehandläggning IFO 494 494 508 525 
Statsbidrag skolsköterska, delfinansiering 125 125 125 125 
Gymnasiet, fjärdeårselever 3 200 0 0 0 
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 Forts Barn- och ungdomsnämnden Nämndens Förslag Plan Plan 
  förslag 2014 2015 2016 
Barnomsorg obekväm arbetstid 3 621 0 0 0 
   -alternativ 2, öppet til kl 20 102 0 0 0 
   -alternativ 3, öppet til kl 21.30 209 209 0 0 
IT-investeringar, kapitalkostnader 710 0 0 0 
Fritidsgård Örnaskolan, 75 % tjänst 310 0 0 0 
Ungdomsrådgivare Öppna insatser IFO 511 0 0 0 

Omsorgsnämnd 164 988 157 559 161 465 165 905 
Lokalhyresjustering 0 -2 219 -2 219 -2 219 
Serviceboende LSS 2 600 1 300 1 300 1 300 
Socialpsykiatri 400 0 0 0 
Bemanning vid demenssjukdom (socialstyrelsens krav):    
   -natt 2 200 0 0 0 
   -extraförstärkning utåtagerande 1 500 0 0 0 
   -myndighetsutövning 300 0 0 0 
Omsorg i hemmet 500 0 0 0 
Anhörigstöd 220 220 220 220 
Löneökningskompensation timanställda 370 0 0 0 
Löneökningskompensation övriga 380 0 0 0 
Prisökningskompensation 40 0 0 0 
Hyressänkning särskilt boende  -1 440 0 0 0 
Hyressänkning kost  -340 0 0 0 

Summa  524 411 501 732 510 395 524 252 
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Investeringsbudget (mkr) - kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

  

Budget  

2013*  

Förslag 

2014 

Plan 

2015 

Plan 

2016  
Skattefinansierad verksamhet 82 369 31 088 68 180 64 415 

 
Lokalinvesteringar 51 917 12 600 55 650 53 500 

 Ombyggnad fastigheter enligt nämndens prioritering 4 000 4 000 4 000 4 000  
Energieffektivisering 1 000 0 0 0  
Skydd mot olyckor 1 285 500 500 500  
Tillgänglighetsanpassning, Lagkrav 2010 500 1 000 0 0  
Kommunhus tillgänglighetsanpassning 0 0 2 500 0  
Drift- och övervakningssystem energi 1 000 1 000 1 000 1 000  
Konvertering biobränsle 900 0 0 0  
Upprustning arkivlokal 0 400 0 0  
Renovering Örnahallen 22 843 5 000 0 0  
Renovering Örnahallen, senare etapper 0 0 8 000 10 000  
Ombyggnad Örnaskolan låg och mellan 724 0 15 000 14 000  
Renovering Unnaryds skola 0 0 12 500 0  
Renovering Kinnareds skola 0 0 0 5 550  
Vildmarksgymnasium 0 0 7 350 0  
Gamla Real 0 0 0 7 450  
Elias Fries Ny infiltration 0 0 1 200 0  
Örnaskolan avskärande dike 494 0 0 0  
Ny förskola Kinnared 0 0 0 10 500  
Ny förskola Torup 15 571 0 0 0  
Utrustning Ny förskola Torup 0 200 0 0  
Kinnareds skola tillgänglighetsanpassning hiss 600 0 0 0  
Unnaryds skola tillgänglighetsanpassning hiss 0 0 600 0  
Idrottshall Torups skola 1 600 0 0 0  
Upprustning idrottsplatser 500 500 500 500  
Kägelresningsmaskiner Bowlinghallen 900 0 0 0  
Örnvallen, konstgräs och löparbanor 0 0 2 500 0  
Gator och Park 12 990 6 650 4 850 4 850 

 
Sanering trafikmiljö 979 500 500 500  
Upprustning Nissanleden Hyltebruk 762 0 1 000 0  
Torups centrum etapp 2 6 146 2 000 0 0  
Gångväg runt sjön Torup 393 600 0 0  
Gång- och cykelvägar 1 515 500 500 500  
Utbyte av äldre maskiner 500 0 0 0  
Reinvestering gata och park 259 200 200 200  
30-40-60 skyltar 375 200 0 0  
Reinvestering asfaltsbeläggning 2 000 1 000 1 000 2 000  
Upprustning lekplatser 0 450 450 450  
Upprustning badplatser 61 200 200 200  
Ram effektivisering gatubelysning 0 500 500 500  
Belysning gång- och cykelvägar 0 500 500 500  
 

         
Mark och exploatering 5 000 3 500 0 0  
Kommunstyrelsen 

        
 

Markinköp 300 300 300 300  
Markförsäljning -300 -300 -300 -300  
 

         
Samhällsbyggnadsnämnden         

 
Exploatering industrimark/bostadsområden 5 000 3 500 0 0  
*Inklusive överfört från budget 2012      
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Budget  

2013*  

Förslag 

2014 

Plan 

2015 

Plan 

2016  
Övriga investeringar 12 462 8 338 7 680 6 065 

 
Kommunstyrelsen 

        
 

Raminvesteringar 149 60 60 60  
Bibliotek, diskar, hyllor mm 0 300 0 0  
IT investeringar 6 213 5 118 4 360 2 695  

 
         

Räddningsnämnden         
 

Raminvesteringar 244 60 60 60  
Lastväxlartank 0 900 0 0  
Insatsfordon fyrhjulsdrift 0 0 800 0  
Tankbrandbil 1 465 0 0 0  
Räddningsbil, framskjuten enhet 1 500 0 0 0  
Terränggående MC med släp 0 0 250 0  
Slangtvätt 0 0 0 1 400  

 
         

Samhällsbyggnadsnämnden          
Raminvesteringar 83 250 250 250  
Reinvestering lokalvård 95 100 100 100  
Reinvestering kostverksamhet 351 100 200 200  
Fritidskartor 50 0 0 0  
Ortofoton 240 0 0 0  
Laddstolpar 0 150 300 0  

 
         

Barn- och ungdomsnämnden          
Raminvesteringar 262 650 650 650  
Vildmarksgymnasiet båtar mm 27 0 0 0  

 
         

Arbets- och näringslivsnämnden          
Raminvesteringar 129 250 250 250  

 
         

Omsorgsnämnden          
Raminvesteringar 1 654 400 400 400  

 
         

Taxefinansierad verksamhet 33 980 13 000 12 250 12 250  

Vatten- och avlopp 31 882 10 000 10 000 10 000  
VA verksamhet enligt nämndens prioritering 7 227 5 000 5 000 5 000 

 
Sanering ledningsnät 7 273 5 000 5 000 5 000 

 
Hyltebruks reningsverk 17 382 0 0 0 

 

 
        

 
Renhållning 2 098 3 000 2 250 2 250 

 Bruna kärl 1 000 0 0 0 
 

Insamlingskärl 0 700 250 250 
 

Ramp 500 0 0 0 
 

"Samlare" farligt avfall 0 300 0 0 
 

Sluttäckning deponi 598 2 000 2 000 2 000 
 

 
        

 
Totalt för all verksamhet 116 349 44 088 80 430 76 665  

*Inklusive överfört från budget 2012      

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

Mål- och resursplan 2014-2016 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Bilaga 2 Taxor och avgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Taxor och avgifter - 2013 och 2014, förslag från KS
Samtliga priser exklusive moms

Typ av taxa 2013 2014

Kommunövergripande

Kopierings- och utskriftsavgift
Enkelsidig kopiering A4, st 2,00 2,00

Dubbelsidig kopiering A4, st 3,00 3,00

Enkelsidig kopiering A3, st 4,00 4,00

Utskrift från dator, A4 0,80 0,80

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

Endast i undantagsfall:
   Föreningar som hyr delar av kommunala anläggning för lägerverksamhet. Förhandling om pris* Förhandling om pris*

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

* Förhandling endast med kontorschef, på delegation av respektive nämnd

Kommunstyrelsen

Markförsäljning
Taxa för enstaka "strötomter", m2 25,00 25,00
     övriga tomter, m2 enligt avtal enligt avtal

Byggnation skall påbörjas inom två år

Taxa för industrimark fastställs till, m2: 15,00 15,00
30,00 30,00
50,00 50,00

Byggnation skall påbörjas inom två år

Uthyrning av kommunkontorets lokaler
Lilla sammanträdesrummet 200,00 200,00

Hörsalen 300,00 300,00

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

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

   Gäller ej barn under 18 år

1



 

Typ av taxa 2013 2014

Ersättning av ej återlämnad media
För medier som går att återanskaffa eller är inköpta inom de senaste 3 åren inköpspris inköpspris

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

Vuxenbok 200,00 200,00

Barnbok 100,00 100,00

Pocketbok för vuxen 50,00 50,00

Tidskrift och pocketbok för barn 25,00 25,00

Ljudbok 150,00 150,00

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

DVD-film med utlåningsrättigheter 300,00 300,00

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

Avgift för fjärrlån

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

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

Debitering av den faktiska kostnaden för respektive fjärrlån varierar varierar

Hyrfilm
Vid uthyrning, per film 20,00 20,00

Lånekort
Förlorat lånekort ersätts med nytt mot en avgift

Vuxen, per kort 10,00 10,00

Barn, under 18 år, per kort 5,00 5,00

Övriga priser, per st
Utrangerade böcker 5,00 5,00

Plastpåse med tryck 2,00 2,00

Tygkasse med tryck 24,00 24,00

Fax inom Sverige 8,00 8,00

Fax utlandet 24,00 24,00

Räddningsnämnden

Utbildning, per person 400,00 400,00

Nedan avgifter indexuppräknas årligen enligt SCB lönekostnadsindex med basmånad oktober

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

Timavgift 815,00 815,00

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

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

Avgift för tillståndshantering enligt LBE, timavgift enligt ovan

Övriga olycksförebyggande tjänster och uppdrag, timavgift enligt ovan

För övriga avgifter inom verksamheten se Räddningstjänstens taxa 2014, bilaga 1
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Typ av taxa 2013 2014

Samhällsbyggnadsnämnden

Vatten- och avloppsavgifter
Se VA-taxa förslag 2014 För Hylte kommuns allmäna vatten och avloppsanläggning, bilaga 2

Anslutningsavgifter  

Bostads- respektive industrifastigheter

Se VA-taxa förslag 2014 För Hylte kommuns allmäna vatten och avloppsanläggning, bilaga 2

Renhållningsavgifter

Avgiftstaxa för upplåtelse av offentlig plats
Tillfällig försäljning
Uthyrning m m, per plats och dag 100,00 100,00

Uthyrning m m, minimiavgift 300,00 300,00

Uteservering
per kvm och månad 20,00 20,00

minimiavgift per säsong 300,00 300,00

Andra merkantila ändamål
Reklampelare, affischplats, per kvm och år 300,00 300,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Torgtaxa, Unnaryd
Kostnad per bod och tillfälle 300,00 300,00

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

Kostenheten, Dagcentral gäller både personal och gäster
Middag, per portion 48,00 48,00

Renhållningstaxa Hylte kommun, Bilaga 3
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Typ av taxa 2013 2014

Bygg- och miljöenheten

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

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

     rörlig avgift för beläggning yngre än 3 år, per m2 X 80 % 130,00 130,00
     rörlig avgift minimiavgift 1 000,00 1 000,00

Timavgift för arbete inom miljöområdet 840,00 840,00
För övriga taxor och avgifter inom Miljöverksamheten se Taxa för 
Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Bilaga 5, OBS 
Livsmedelstaxa behandlas separat och väntas beslutas i december 2013

Arbets- och näringslivsnämnden

Idrottsskola
Läsårsavgift för idrottsskola 150,00

Allkort  - Bad, Gym och Gruppträning
Autogiro Årskort Allkort ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär per mån 158,00 158,00

Autogiro Årskort Allkort vuxen per mån 199,00 215,00

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

Autogiro Halvårskort Allkort vuxen per mån 266,00 300,00

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

11-kort Allkort vuxen 500,00 600,00

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

Årskort Allkort vuxen 2 400,00 2 600,00

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

Halvårskort Allkort vuxen 1 600,00 1 800,00

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

Månadskort Allkort vuxen 300,00 400,00

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

Enkelinträde bad 4-6 år 10,00 10,00

Enkelinträde bad 7-19 år 25,00 25,00

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

Enkelinträde bad vuxen 35,00 40,00

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

11-kort bad vuxen 350,00 400,00

Årskort, bad 7-15 år 550,00 550,00

Årskort, bad ungdom/studerande/sjukpenning/pensionär 800,00 850,00

Årskort, bad vuxen 1 000,00 1 200,00

Årskort bad familj 1 500,00 1 750,00

- uppgradering till årskort Gym 900,00 900,00

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

Hyra av simhall/Badkalas per tim 300,00 300,00

För övriga taxor och avgifter inom Plan- och byggverksamheten se Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens plan-, bygglov-, kart- 
och mätverksamhet bilaga 4
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Typ av taxa 2013 2014

Simskola
Babysimskola 6 gånger à 30 min 300,00 300,00

Simskola barn 10 gånger à 30 min 350,00 350,00

Sommarsimskola 5 gånger à 60 min 250,00

Crawlskola 8 gånger à 30 min 450,00 550,00

Simskola vuxen 10 gånger à 30 min 350,00

Simträning förening

Före och efter öppettider, per tim 200,00 200,00

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

Enkelinträde gym vuxen 50,00 60,00

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

Halvårskort gym vuxen 1 200,00 1 400,00

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

Årskort, gym vuxen 1 900,00 2 000,00

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

Enkelinträde gruppträning vuxen 50,00 60,00

Halvårskort gruppträning 12-15 år 800,00

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

Halvårskort gruppträning vuxen 1 200,00 1 400,00

Årskort, gruppträning 12-15 år 1 200,00

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

Årskort, gruppträning vuxen 1 900,00 2 000,00

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

För förening, per tim 400,00 400,00

Örnahallen - gruppträning, utan ledare
För enskild eller förening utanför kommunen, per tim 300,00 300,00

För förening, per tim 200,00 200,00

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

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

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

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

Yoga ungdomskurs (8 ggr) 400,00

Konditionstest (Åstrands cykeltest) 300,00

Hälsotest 200,00 200,00

Hälsotest 2 gånger inklusive sammanställning, 500,00 500,00

Hälsotestersonlig coaching - kost PT m m 1 tim, 300,00 300,00

Föreläsning företag/föreningar/grupper, 1 500,00 1 500,00
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Typ av taxa 2013 2014

Lokal- och planhyror

Gymnastikhallar/salar 
Gymnastikhallar/salar Enbart omklädningsrum Förening per rum

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

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

Örnahallen Förening per rum 40,00 40,00

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

Unnaryds idrottshall Förening per rum 40,00 40,00

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

Torup Förening per rum 40,00 40,00

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

Kinnared Förening per rum 40,00 40,00

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

Rydöbruk Förening per rum 40,00 40,00

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

Landeryd Förening per rum 40,00 40,00

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

Unnaryd gs Förening per rum 40,00 40,00

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

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

Torup, förening, per tim 60,00 60,00

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

Kinnared förening, per tim 45,00 45,00

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

Rydöbruk förening, per tim 45,00 45,00

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

Landeryd förening, per tim 45,00 45,00

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

Unnaryd förening, per tim 45,00 45,00

Örnvallen och Torulund
A-planen

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

Enstaka tillfällen, per tim 50,00 50,00

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

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

Enstaka tillfällen, per tim 50,00 50,00

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

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

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

   Klubbrum plus pentry, förening, per ggn 200,00 200,00

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

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

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

   Enbart omklädningsrum, förening, per ggn 40,00 40,00
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Typ av taxa 2013 2014
Konstgräsplan 15/10 - 15/4 avgift per tim

   ungdomslag Hylte kommun 100,00 100,00

   seniorlag Hylte kommun 200,00 200,00

   lag utanför kommunen 600,00 600,00

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

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

Örnvallen Friidrottsanläggning Förening per tim 25,00 25,00

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

Örnahallen
   Simhallen, per tim 300,00

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

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

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

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

   Teorisalen, enskild eller förening utanför kommunen, per tillfälle 300,00 300,00

   Teorisalen, förening, per tillfälle 200,00 200,00

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

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

Städavgifter, Örnahallen
Ej överenskommen användn av läktare 500,00 500,00

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

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

1-49 kort 10 % rabatt 10 % rabatt

50 kort och däröver 20 % rabatt 20 % rabatt

G:a idrottshallen Hyltebruk
   Hallen, enskild eller förening utanför kommunen, per tim 80,00 80,00

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

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

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

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

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

   Fritidslokalen förening, per ggn 200,00 200,00

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

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

Centrumhuset Torup
Skjuthall, hyra per tim 25,00 25,00
Vid utkörning till resp. plats debiteras kostnader för transportfordon och 
vaktmästare enligt självkostnadsprincipen. Om hämtning och återlämning görs av 
nyttjaren debiteras 150 kr/dag. För eventuella skador på servicean-läggningarna 
svarar respektive förening.
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Typ av taxa 2013 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbetsmarknadsenheten
Fixarmalte, per timma 64,00 64,00

Barn- och ungdomsnämnden

Barnomsorgstaxa, avgiften debiteras tolv månader
Sedan år 2002 tillämpas en barnomsorgstaxa inom maxtaxans ram enl följande:

Kommunen följer satatens anvisning om att tillämpa högsta nivå

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

Upp till 20 timmars omsorg per vecka (deltid)

Över 20 timmars omsorg per vecka (heltid)

Barn 1

Deltid: månadsavgiften ska vara max. 1 260 kr 2 % av inkomsten 2 % av inkomsten
Heltid: månadsavgiften ska vara max. 1 260 kr 3 % av inkomsten 3 % av inkomsten
Barn 2

Deltid: månadsavgiften ska vara max. 840 kr 1 % av inkomsten 1 % av inkomsten
Heltid: månadsavgiften ska vara max. 840 kr 2 % av inkomsten 2 % av inkomsten

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

förskola - Avgiften för skolbarnomsorg är oberoende av omsorgstid:

Barn 1 månadsavgiften ska vara max. 840 kr 2 % av inkomsten 2 % av inkomsten
Barn 2 månadsavgiften ska vara max. 420 kr 1 % av inkomsten 1 % av inkomsten
Barn 3 månadsavgiften ska vara max. 420 kr 1 % av inkomsten 1 % av inkomsten

Öppna förskolan
 (12 %moms)

Vuxen, kaffe och bröd 13,40

Vuxen kaffe 4,47

Barn 4,47

Läger Camp Vallsnäs

Lägeravgift 80,00

Kulturskola, läsårsavgift 2010-2011

Kopieringskostnad 26,88 26,88

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

Utköp av äldre instrument efter värdering efter värdering
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Typ av taxa 2013 2014
Ett ämne 1 200,00 1 200,00

Två ämnen 2 400,00 2 400,00

Förberedande ämne 1 200,00 1 200,00

Ensemble

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

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

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

Taxa nycklar
Elevskåp Örnaskolan 100,00 100,00

Elevboende Vildmarksgymnasiet 150,00 150,00

Postfacksnyckel Vildmarksgymnasiet 100,00 100,00

Lokalhyror
Örnaskolans NO, hemkunskap, kök, slöjd, samlingssal, matsal, per 5 tim ersätts av nedan ersätts av nedan

Övriga lokaler, per 5 timmar ersätts av nedan ersätts av nedan

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

Lektionssal, per tim 200,00 200,00

Musiksal, per tim 200,00 200,00

Hjärtat, fiket, per tim 200,00 200,00

Aulan, per tim 300,00 300,00

Matsal Örnaskolan 300,00 300,00

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

Ommöblering, per tim 100,00 100,00

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

Enklare ljudanläggning, per tillfälle 200,00 200,00

För uthyrning internt och till föreningslivet debiteras halva kostnaden

Vildmarksgymnasiet
Konferenslokal inkluderande eventuellt utnyttjande av teknisk utrustning:

    Hel dag 600,00

    Halv dag/kväll 300,00

Vildmarksgymnasiets kåta

Hyra förmiddag 500,00 500,00

Hyra förmiddag 500,00 500,00

Hyra kväll 500,00 500,00

Hyra heldag 1 000,00 1 000,00

Måltidspriser per portion 
Lunch 48,00 48,00
Pedagogisk lunch, 50 % av ovan 24,00 24,00
Frukost, Vildmarksgymnasiet 16,00 16,00
Kvällsmat, Vildmarksgymnasiet 24,00 24,00
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Typ av taxa 2013 2014

Lärcentrum
Hyra lokal inkluderande eventuellt utnyttjande av teknisk utrustning:

    Hel dag 500,00 500,00

    Halv dag/kväll 250,00

    Kök 250,00

Datasal, halv dag/kväll 250,00 utgår

Datasal, hel dag 500,00 utgår

Datasal, per dator och tim 20,00 utgår

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

Telebild, hel dag 500,00 500,00

Telebild, uppkoppling per tim 100,00 100,00

              samt servicekostnad 200,00 200,00

Bärbar PC, per dag 50,00 utgår

Bärbar PC, per vecka 200,00 utgår

Digitalkamera, per dag 30,00 utgår

Digitalkamera, per vecka 120,00 utgår

Videokanon per dag 100,00 utgår

Dataläromedel per termin 200,00 utgår

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

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

    Högskolestuderande per termin 100,00 100,00

    Privata kopior per st 2,00 2,00

Övrigt Lärcentrum
Kursavbrott Komvux administrationsavgift, per kurs 100,00 utgår
                                                               maxavgift 200,00 utgår

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

ECDL-test 400,00 utgår

Data, sluttest 400,00 utgår

I de fall datorer ska användas utanför datasalen 200,00 utgår

Omsorgsnämnden

Införande av förskjutet avgiftsår vilket påverkar omsorgsavgifter och 
hyresavgifter, se bilaga 6

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

*Årlig hyreshöjning efter allmännyttans överenskomna procentsats
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Typ av taxa 2013 2014

Kostavgifter äldreomsorgen

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

Helabonnemang vid korttidsboende (alla måltider), per dag 92,00 1/365 helabonnemang
    från och med 20150101 föreslås årlig höjning enligt prisbasbelopp
Middag - hemdistribuerad, per st 48,00 48,00
    från och med 20140101 föreslås årlig höjning enligt prisbasbelopp
Utkörningsavgift för matdistribution (per hushåll), per ggn 10,00 10,00

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

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

Övriga serviceavgifter ingår i beräkningen för maxtaxa

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

Slutstädning av lägenhet 1 000,00 1 000,00

Avgift LSS och psykiatri, hyra gruppbostäder

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

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

Egenavgifter för externa placeringar
Placering enligt SoL 4 787,00 4 787,00
   varav kost 1 081,00 1 081,00
   varav vård 540,00 540,00
   varav hyra 3 166,00 3 166,00

Kostavgift korttidsboende
Ålder 0-3 år
   Frukost 5,40 5,40
   Middag 9,80 9,80
   Kvällsmål 7,60 7,60
   Dagspris 22,80 22,80

Ålder 4-10 år
   Frukost 7,60 7,60
   Middag 14,10 14,10
   Kvällsmål 10,80 10,80
   Dagspris 32,50 32,50

Ålder 11-20 år
   Frukost 9,80 9,80
   Middag 18,30 18,30
   Kvällsmål 14,10 14,10
   Dagspris 42,20 42,20
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Typ av taxa 2013 2014
Kostavgift gruppbostäderna
   Frukost 18,40 18,40
   Middag 38,90 38,90
   Kvällsmål 23,70 23,70
   Dagspris 81,00 81,00

Kostavgifter personal gruppboenden, dag- och korttidsverksamhet
Pedagogiska måltider, 50 % av kostavgifter gruppbostäderna
   Frukost 9,20 9,20
   Middag 19,45 19,45
   Kvällsmål 11,85 11,85
   Dagspris 40,50 40,50

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

Från och med 2007 årlig höjning av egenavgifterna och kostavgifterna efter prisbasbeloppets förändring
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§ 1 Renhållningstaxa
För att täcka nödvändiga kostnader för Hylte kommuns avfallshantering, renhållning, återvinningscentral och deponi, skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig enligt Hylte kommuns renhållningsordning betala avgifter enligt denna taxa.

§ 2 Avgifter
Avgifterna utgörs av abonnemangsavgifter, tömningsavgifter och engångsavgifter beroende på den tjänst kommunen tillhandahåller. Avgifterna  i taxan anges både exklusive och inklusive moms.

§ 3 Taxans införande
Avgifterna i denna taxa gäller fr.o.m 1 januari 2013 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2012-xx-xx. Avgifter enligt denna taxa betalas till Hyltes kommun. Drift av verksamheten ansvaras av Hylte kommun, Samhällsbyggnadskontoret

§ 4 Hushållsavfall och renhållning

4.1 Hushållsavfall och därmed jämförbart avfall
Grundavg. Rörlig avgift

Nytt förslag
Helårsabonnemang/ hushåll 14 dar 26 hämtningar/ år st
140 l kärl 14 dgr st 548 500 550 765 1 815 2 268 994 346 kr
190 l kärl 14 dgr st 521 500 550 842 1 892 2 364 985 472 kr
370 l kärl 14 dgr st 231 1 000 550 1 850 3 400 4 250 785 446 kr

Verksamheter och flerfamiljsfastigheter
370 l kärl 1 ggr/vecka st 2 1 500 550 4 250 6 300 7 875 12 600 kr
370 l kärl 2 ggr/vecka st 2 000 550 11 451 14 001 17 501 0 kr
660 l kärl 14 dgr st 72 2 000 550 3 441 5 991 7 489 431 352 kr
660 l kärl 1 ggr/vecka st 17 3 000 550 7 433 10 983 13 729 186 711 kr
660 l kärl 2 ggr/vecka st 3 6 000 550 15 413 21 963 27 454 65 889 kr

Fritidsabonnemang/ hushåll  Maj- augusti v19- v36
140 l kärl 14 dgr st 208 250 275 732 1 257 1 571 261 352 kr
190 l kärl 14 dgr st 10 250 275 1 038 1 563 1 954 15 634 kr

Gemensamt kärl helårsabonnemang/ hushåll/ 14 dgr 
140 l kärl gem 2 fastigheter st 28 500 550 415 1 465 1 831 41 012 kr
190 l kärl gem 2 fastigheter st 14 500 550 453 1 503 1 879 21 045 kr

Gemensamt kärl fritidsabonnemang/ hushåll v19-v36
140 l kärl gem 2 fastigheter st 18 250 275 501 1 026 1 283 18 468 kr
190 l kärl gem 2 fastigheter st 7 250 275 532 1 057 1 321 7 399 kr
370 l kärl  gem 4-5 fastigheter st 13 250 275 447 972 1 215 12 631 kr
660 l kärl gem  6-8 fastigheter st 5 250 275 127 652 815 3 260 kr

Abonnemang med källsortering
Helårsabbonnemang/ hushåll
Tömning 140 l, 14 dagar, kombinerad med 140 l för matavfall st 1 232 550 765 1 315 1 643 1 619 464 kr
 kompost st 170 550 765 1 315 1 643 223 465 kr
Tömning 190 l, 14 dagar, kombinerad med 140 l för matavfall st 948 550 842 1 392 1 739 1 319 142 kr
 kompost st 56 550 842 1 392 1 739 77 924 kr
Tömning 370 l, 14 dagar, kombinerad med 140 l för matavfall st 110 550 1 850 2 400 3 000 264 022 kr
 kompost 2 550 1 850 2 400 3 000 4 800 kr

Årsavgift

Käll- 
sorterings- 

avgift

Exkl 
moms 
2014sort antal Utfall 2014

Exkl 
moms 
2014

Inkl moms 
2014

Exkl moms 
2014
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Forts. 4.1 Hushållsavfall och därmed jämförbart avfall
Grundavg. Rörlig avgift

Nytt förslag
Abonnemang kompost  månadstömmning
Tömmning 140l, en gång/månad samt egen varmkompost 0 550 564 1 114 1 393 0 kr
Tömmning 190l, en gång/månad samt egen varmkompost 550 641 1 191 1 489 0 kr
Verksamheter och flerfamiljsfastigheter med källsortering 0 0 0 kr
370 l kärl 1 ggr/vecka (plus kompost) st 5 550 4250 4 800 6 000 24 000 kr
370 l kärl 2 ggr/vecka 550 11451 12 001 15 001 0 kr
660 l kärl 14 dgr (plus kompost) 145 550 3441 3 991 4 989 578 695 kr
660 l kärl 1 ggr/vecka 51 550 7433 7 983 9 979 407 133 kr
660 l kärl 2 ggr/vecka st 550 15413 15963 19954 65 889 kr

Fritidsabonnemang / hushåll vecka. 19-36
140 l kärl, 14 dagar, kombinerad med 140 l för matavfall st 146 275 732 1 007 1 258 146 949 kr
 kompost st 28 275 732 1 007 1 258 28 182 kr
190 l kärl, 14 dagar, kombinerad med 140 l för matavfall st 9 275 1 739 2 014 2 518 18 126 kr
 kompost st 1 275 1 739 2 014 2 518 2 014 kr

Gemensamt kärl helårsabonnemang / hushåll
140 l kärl gem 2 fastigheter, kombinerad med 140 l för matavfall st 64 550 415 965 1 206 61 741 kr
 kompost st 14 550 415 965 1 206 13 506 kr
190 l kärl gem 2 fastigheter, kombinerad med 140 l för matavfall st 28 550 453 1 003 1 254 28 084 kr
 kompost st 8 550 453 1 003 1 254 8 024 kr
190 l kärl gem 3 fastigheter, kombinerad med 140 l för matavfall st 9 550 325 875 1 094 7 875 kr
 kompost st 0 550 325 875 1 094 0 kr
Gemensamt kärl fritidsabonnemang/ hushåll v19-v36
140 l kärl gem 2 fastigheter, kombinerad med 140 l för matavfall st 14 275 501 776 970 10 864 kr
 kompost st 0 275 501 776 970 0 kr
140 l kärl gem 3 fastigheter, kombinerad med 140 l för matavfall st 0 275 447 722 902 0 kr
 kompost st 0 275 447 722 902 0 kr
Extra matavfallskärl 1 000 1 250

Summa 4 737 8 752 515 kr

4.2 Containers vid flerfamiljsfastigheter och företag/verksamhet för hushållsavfall.

Containertömning
Abonnemangsavgift1 st 22 9 240 11 550 203 280 kr
Behandlingsavgift ton 220 1 144 1 430 251 680 kr
1I abonnemangsavgiften ingår hyra samt tömning.

454 960 kr

Exkl 
moms 
2014

Exkl moms 
2014

Exkl 
moms 
2014

Inkl moms 
2014

Årsavgift

Utfall 2014sort antal 

Käll- 
sorterings- 

avgift

Inkl moms 
2014sort antal Utfall 2014

Exkl 
moms 
2014
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4.3 Extra hämtning av hushållsavfall 
(under förutsättning att fast abonnemang finns vid verksamheten)
Hämtning sker vid budning och senast 48 timmar efter beställning till entreprenör.

Typ av hämtning
140 l kärl st 12 110 138 1 320 kr
190 l kärl st 10 132 165 1 320 kr
370 l kärl st 1 198 248 198 kr
660 l kärl st 1 220 275 220 kr
4,5 m3 container st 550 688 0 kr

Behandlingsavgift kr/ton ton 1 144 1 430 0 kr

Löst avfall kr/m3 m3 330 413 0 kr

Vid tillfälliga arrangemang
Utsättning ggr 715 894 0 kr
Hemtagning ggr 715 894 0 kr
Dygnshyra 44 55 0 kr

§ 5 Slam och latrin 3 058 kr

5.1 Slamhämtning från enskilda anläggningar

Abonnemangsavgift slamavskiljare och slutna tankar
Per slamavskiljare/sluten tank st 2 057 611 763 1 255 799 kr

Behandlingsavgift slamavskiljare och slutna tankar
< 5 m3 (per hämtning) ggr 2 057 660 825 1 357 620 kr

> 5m3 (per kubikmeter och hämtning) m3 165 206 0 kr

Budad och akut tömning
Enligt självkostnadsprincip

2 613 419 kr

Exkl 
moms 
2014

Exkl 
moms 
2014

Inkl moms 
2014

När avståndet mellan bil och brunn överstiger 20 meter debiteras för extra slanglängd med 40:-/10 meter exkl moms, 50:-/10 meter inkl moms.
I de fall brunn eller tank inte är åtkomlig för tömning vid inventering eller budning
utgår framkörningsavgift med 260:- exkl moms, 325:- inkl moms.

För slamavskiljare och slutna tankar gäller att tömning ska ske minst en gång per år, om inte annat beslut av miljöenheten föreligger.
Slamhämtning från kommersiella anläggningar sker enligt denna taxa. 

sort antal

Exkl 
moms 
2014

Inkl moms 
2014 Utfall 2014

sort antal
Inkl moms 

2014

Utfall 2014sort antal

Utfall 2014
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5.2 Tömning av toaletter och fettavskiljare

Volym liter (i regel 500l)
Behandlingsavgift m3 0 220 275 0 kr
Tömning och transport avgift ggr 550 688 0 kr

5.3 Latrinkärl

Latrintömmning per kärl inklusive behandling st 9 200 250 1 800 kr

1 800 kr

§ 6 Behandlingsavgifter företag och hushåll till deponi och återvinningscentral. 

6.1 Icke farligt och återvinningsbart avfall

Minsta belopp för fakturering st 330 413 0 kr
Miljöavgift st 1 320 1 650 0 kr
Sorteringsavgift tim 396 495 0 kr
Däck på fälg (max 4 per gång) däck 396 495 0 kr
Däck utan fälg (max 4 per gång) däck 330 413 0 kr
Brännbart  per ton ton 950 1 188 0 kr
Brännbart per kbm m3 200 250 0 kr
Träavfall per kbm m3 70 88 0 kr
Träavfall per ton ton 240 300 0 kr
Stubbar, stockar, grenar per kbm m3 1 100 1 375 0 kr
Stubbar, stockar, grenar per ton ton 1 100 1 375 0 kr
Övrigt återvinningsbart per kbm m3 132 165 0 kr
Övrigt återvinningsbart per ton ton 660 825 0 kr
Deponirest per kbm m3 550 688 0 kr
Deponirest per ton ton 2 200 2 750 0 kr
Övrig deponirest per kbm m3 750 938 0 kr
Övrig deponirest per ton ton 1 500 1 875 0 kr

0 kr

Utfall 2014

När avståndet mellan bil och brunn överstiger 20 meter debiteras för extra slanglängd med 40:-/10 meter exkl moms, 50:-/10 meter inkl moms.
I de fall brunn eller tank inte är åtkomlig för tömning vid inventering eller budning
utgår framkörningsavgift med 260:- exkl moms, 325:- inkl moms.

För slamavskiljare och slutna tankar gäller att tömning ska ske minst en gång per år, om inte annat beslut av miljöenheten föreligger.
Slamhämtning från kommersiella anläggningar sker enligt denna taxa. 

Inkl moms 
2014

Exkl 
moms 
2014

Exkl 
moms 
2014

Inkl moms 
2014sort antal

Utfall 2014sort antal

Utfall 2014sort antal

Exkl 
moms 
2014

Inkl moms 
2014

Hushåll med renhållningsabonnemang i Hylte kommun lämnar kostnadsfritt mindre mängder avfall till återvinningscentralen. . Med mindre mängd avses < 2m3 eller 
<500kg.
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6.2 Farligt och icke återvinningsbart avfall

Oljor, kemikalier liter 5 6 0 kr
Större batterier st 44 55 0 kr
Oljefilter st 5 6 0 kr
Impregnerat trä m3 500 625 0 kr
Impregnerat trä ton 1 500 1 875 0 kr
Icke producentansvarigt elavfall kg 110 138 0 kr
Kyl och frysdiskar per styck (ej hushåll) st 1 200 1 500 0 kr
Asbest m3 1 500 1 875 0 kr
Asbest ton 0 1 500 1 875 0 kr

0 kr

Gångvägstillägg m 1,10 1,38 0 kr

Exkl 
moms 
2014

§ 7 Övriga avgifter

7.1 Tillägg för gångavstånd

Hos de abonnenter där gångvägstillägg tillämpas är taxan 1 kr/meter (inkl moms)
och hämtningstillfälle. Gångavstånd räknas som enkel väg från behållarens uppställningsplats till tomtgräns mot gata. Där begreppet tomtgräns mot gata ej kan 
tillämpas, p g a att det exempelvis saknas vändplats eller att vägen inte är framkomlig, räknas gångavståndet från behållarens uppställningsplats till baksidan av 
hämtningsfordonets uppställningsplats.

Inget gångvägstillägg utgår för:
Hämtning vid tomtgräns, behållaren får stå max 2,5 meter in från tomtgränsen, förutsatt att tomtgräns gränsar till farbar väg. Efter tömning placeras behållaren vid 
hämtningsstället. 
Enkelt gångvägstillägg räknas för:
Hämtning vid hämtställe, överstigande 2,5 meter från tomtgränsen. Efter tömning
placeras behållaren vid tomtgräns eller där bilen normalt stannar.

Dubbelt gångvägstillägg räknas för:
Hämtning vid hämtställe, överstigande 2,5 meter från tomtgräns, återplacering vid hämtstället. Hinder omräknas till meter gångväg om kärlets placering överstiger 
2,5 m från tomtgräns eller vid flerfamiljshus enligt följande:
Olåst dörr eller grind = 3 meter/hämtställe
Låst dörr eller grind = 8 meter/hämtställe
Vid hämtning av kärl som är placerade maximalt 2,5 meter från tomtgräns utgår
inga hinder i hämtningsvägen förutsatt att tomten angränsar till hämtningsfordonets
uppställningsplats.

Kan man p g a rörelsehinder inte rulla fram kärlet till tomtgräns kan detta anmälas
till HYLTE KOMMUN eller entreprenören för hushållsavfall.

Exkl 
moms 
2013

Inkl moms 
2013

Utfall 2013sort antal
Inkl moms 

2014

Utfall 2014sort antal
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7.2 (finns ej)

Byte av kärl ggr 50 220 275 11 000 kr

11 000 kr

7.4 Avstängning, öppning och ändring av abonnemang

Vid ändring av renhållningsabonnemang gällande avstängning, öppning debiteras en avgift per gång om 200 kr inkl. moms.

Avstängning, öppning och ändring av abonnemang ggr 95 220 275 20 900 kr

7.5 Befrielse från avfallshämtning 20 900 kr

Avfallsabonnemang st 80 550 688 44 000 kr

44 000 kr

Inkl moms 
2014

7.3 Byte av kärl

Kärlbyte ska anmälas till Hylte kommun, tfn: 0345-18000.
Vid byte till en annan kärlstorlek på fastigheten utgår kostnad med 200:- inkl
moms/ kärlbyte. Kärlbytet är kostnadsfritt om du är ny ägare till fastigheten och
anmäler detta inom tre månader eller om du byter till en mindre kärlstorlek.

Exkl 
moms 
2014

Utfall 2014sort antal

Exkl 
moms 
2014

Inkl moms 
2014

Utfall 2014sort antal

Inkl moms 
2014

När särskilda skäl finns kan en fastighet efter beslut från miljöenheten bli befriad från avfallshämtning. Fastigheten skall betala ett avfallsabonnemang som ger 
fastigheten tillgång till kommunens övriga tjänster förutom insamlingen av avfallet t.ex. kommunens  återvinningscentral 

Utfall 2014sort antal

Exkl 
moms 
2014
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Intäkter
Avfallshantering, containrar, kärlbyte 530 860 kr
Avfallshantering, Renhållning, kärlhämtning 8 755 573 kr
Deponi 50 000 kr
ÅVC, metallskrot, wellpapp, trä 500 000 kr
Farligt avfall 100 000 kr
Slamtömning 2 615 219 kr
Bruksdeponi/Stora Enso 658 080 kr
Delsumma 13 209 731 kr

Summa 13 209 731 kr
Övriga intäkter/över- eller underskott 648 496 kr
Budgeterade kostnader (Budgeterade kostnader exkl en indexökning som fastställs i dec) 12 561 235 kr

Utfall 2014sort antal
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FÖRSLAG TILL 

MÅL OCH RESURSPLAN 2014-2016  

HYLTE KOMMUN  

 

 

Kommunstyrelsen 2013-10-12 

 

 

 

Socialdemokraterna - Miljöpartiet – Vänsterpartiet 

 

 

 

 

 

 



 

 

BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

 

FÖRSKOLAN: Vi vill utveckla en modern förskola i Hylte Kommun. Öppettiderna ska vara 

anpassade till arbetslivets skiftgång och nattarbete. Barngrupperna är idag för stora. Därför 

avsätter vi medel för att minska barngruppernas storlek. Vidare ska kommunen snabbt 

kunna erbjuda barnomsorg till en nyinflyttad familj, en arbetslös eller föräldraledig som fått 

jobb. Schematiden för 15 timmarsbarnen ska avgöras av föräldrarna. Vi vill också att 

kommunens samtliga förskolor ska miljödiplomeras som ett led i att dessa görs fria från 

miljögifter 

GRUNDSKOLAN: Alla elever ska klara skolan med godkända avgångsbetyg och få möjlighet 

att utvecklas enligt sina individuella förutsättningar. Det gör vi bäst genom att se lärarna som 

skolans viktigaste resurs och ge dem en bra arbetsmiljö och tid för barnen och ungdomarna. 

Vi vill underlätta lärarnas arbete. Idag går en del av lärarnas arbetstid åt för att täcka upp för 

sjuka eller föräldralediga kollegor. Vi avsätter därför medel i budget för att skapa ett 

resurs/vikarieteam. Detta team ska ge våra lärare mer tid för förberedelser, nödvändig 

administration och efterarbete samtidigt som det skapar extra resurser i skolan. Teamet 

kommer bestå av 4-5 personer och ska verka i kommunens alla skolor.  

LÄRARLÖNERNA: Hylte Kommun ligger efter i lärarnas löneutveckling. Våra grannkommuner 

ligger i snitt ca 1 500 kr högre per månad. Skolans viktigaste resurs är lärarna. Vi gör en rejäl 

satsning över tre år för att höja lärarnas löner. Totalt 4.5 miljoner under perioden. 

REKTORSCOACH: Tjänsten som rektorscoach avskaffas from 2014 

 

 YRKANDEN:  2014 2015 2016 

1. Barnomsorg obekväm arbetstid +1.500 +3.600 +3.600  

2. Förskolan  +1.500 +2.000 +2.700 

3. Resurs/Vikarieteam  +2.500 +2.600 +2.500 

4. Lärarlöner  +1.500 +3.000 +4.500 

5. Rektorscoach  -    600 -    600 -    600 

 

 

 

 



 

 

OMSORGSNÄMNDEN 

 

LSS BOENDE: Hyltebostäder ligger i startgroparna att påbörja renoveringen på Storgatan i 

Hyltebruk. Vi vill starta upp det planerade LSS boendet från halvåret 2014. Detta kommer att 

ge de ungdomar som är i behov av denna boendeform utökad livskvalitet. Anhörigstödet 

växer i omfattning och behöver utökade resurser. 

 

 YRKANDE:  2014 2015 2016 

6. LSS Boende  +1.500 +2.600 +2.600 

7. Anhörigstöd    + 220   + 220  +  220 

 

 

ARBETS OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

 

FÖRSÖRJNINGSSTÖD: Som ett resultat av den alliansstyrda regeringens förda politik ökar 

utbetalningen av försörjningsstöd i kommunerna i Sverige, så även i Hylte Kommun. 

Prognosen för 2013 visar på ett underskott mot budget på 1.6 miljoner kronor. Vi höjer 

anslaget för att på så sätt låta budgeten spegla verkligheten. 

UNGDOMSARBETSLÖSHETSPROJEKT: Idag är 14.1 % av kommunens ungdomar arbetslösa. 

Den absolut viktigaste satsningen i denna budget är att hjälpa dessa till en meningsfull 

vardag. Vi avsätter medel under två år för att ge att kommunens arbetslösa ungdomar en 

sysselsättning. 

 

 YRKANDEN:  2014 2015 2016 

8. Höjd ram försörjningsstöd +1.200 +1.000 +800 

9. Ungdomsarbetslöshetsprojekt +1.200 +1.200 +0 

 

 

 



 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

MILJÖ: Sveriges utsläpp av växthusgaser måste minska kraftigt de kommande åren om vi ska 

klara EU:s klimatmål till 2050 som innebär en minskning med 80-95%. Alla utsläpp sker lokalt 

och därför är kommunernas arbete med klimatfrågan avgörande. Även i Hylte måste vi börja 

ta klimatet och miljön på allvar också i den kommunala planeringen. 

Samhällsbyggnadsnämnden får det kommunövergripande ansvaret för att Hylte Kommun tar 

sin del i miljömålen. 

 

PLANARBETET: Vi ser ett stort behov av att snabba på framtagandet av detaljplaner. Detta 

är en viktig tillväxtfaktor. Vindkraftsplanen ska revideras. Översiktsplanen behöver förnyas. 

 

 
 YRKANDE  2014 2015 2016 

10. Planarkitekt  +680 +700 +720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

UPPHANDLING: Ett viktigt verktyg för kommunens hållbarhetsarbete är upphandlingen av 

varor och tjänster. Kommunen behöver mer aktivt använda denna kanal för att styra mot ett 

hållbart samhälle. Det är idag möjligt att handla lokalproducerat, etiskt och ekologiskt om vi 

bara vill. Vi behöver tänka nytt och ta del av kunskap från andra platser där man lyckats. Ett 

aktivt arbete med upphandling kan också hjälpa till att stötta det lokala näringslivet och 

utvecklingen på olika sätt. Hylte Kommun ska ställa krav på att kollektivavtal finns hos alla 

leverantörer.  

FRAMTIDSPROJEKT: Hylte Kommun har under ett antal år i rad minskat sin befolkning. Detta 

undergräver den kommunala ekonomin långsiktigt. Samtidigt leder det till att kommunens 

service och handelssektor får ett minskat kundunderlag. Detta projekt ska långsiktigt skapa 

förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling.  

E BÖCKER: Biblioteket startar upp utlåning av E-böcker under 2014 

DEMOKRATI: I Hylte kommun skall invånarna känna att de är delaktiga och demokratin 

utvecklas. Fler medborgardialoger ska hållas. 

SLOPADE AVGIFTER FÖR BARNVERKSAMHETEN: Avgifterna för Kulturskolan, Simskolan och 

Idrottsskolan tas bort from 2014. Vår uppfattning är att det aldrig får vara föräldrarnas 

ekonomi som avgör vilken kommunal verksamhet som ett barn vill delta i. Att ha ett barn i 

Kulturskola under ett läsår kostar ca 2 400 kronor. (Fördelas mellan BUN och ANN) 

 

 YRKANDEN  2014 2015 2016 

11. Framtidsprojekt  +600 +400 +400 

12. E böcker  +100 +100 +100 

13. Avgiftsbefrielse barn +475 +475 +475 

 

 

 

 

 

 



 

 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR: 

 

RESULTAT: 2014 10 000 000, 2015 10 100 000, 2016 10 700 000 

FINANSNETTO: Investeringsvolymen begränsas till 40 miljoner. Tillsammans med ett resultat 

i nivå med 2 % målet kommer inte kommunen låna några ytterligare pengar under 

planperioden. Det skapar utrymme till viktiga satsningar för att utveckla kommunen. 

LSS UTJÄMNING: I samband med att Hylte Kommun investerar i ett eget LSS boende sjunker 

kommunens andel i LSS utjämningen. 

KOMMUNALSKATTEN: Skattesatsen fastställs till 21.84 (+0.39) 

 

INVESTERINGSBUDGETEN 

 

INVESTERINGAR: Vi anser att hanteringen av kommunens investeringsplan måste göras om. 

Kommunstyrelsen får kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för prioriteringar inom 

rambudgeten. Prioriterade investeringar är Örnaskolans låg och mellanstadium och ny 

förskola i Kinnared. 

 

 YRKANDE: 

Kommunfullmäktige medger investeringar om totalt 40 miljoner per år för 

planperioden. Kommunstyrelsen får i delegation att prioritera investeringsprojekten. 

Investeringar över 3 miljoner ska beslutas av kommunfullmäktige. 

 

TAXOR 

Som en konsekvens av politiska inriktningar i MPR dokumentet behöver vissa taxor ändras. 

 

 YRKANDE: 

      Taxorna för Kulturskola, Simskola och Idrottsskola tas bort.   

      Taxan för Örnahallens simhall: Ingen avgift för barn upp till 12 år. 
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3. Samhällsbyggnadsnämnden Slutredovisning 

återvinningscentralen Borabo
Dnr 2013 KS0086

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §156

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §267

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden §105, 2013-09-10

 Bilaga Slutredovisning Återvinningscentral 
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§   156  Samhällsbyggnadsnämnden Slutredovisning återvinningscentralen 
Borabo

Dnr 2013 KS0086

Sammanfattning
Hösten 2013 färdigställdes den nya återvinningscentralen i Hylte kommun. Enligt budget 
skulle kostnaden bli 14 458 000 kr. Efter en mindre geoteknisk undersökning framträdde 
aldrig den verkliga mängd solitt berg som doldes under ytan. Detta medförde sprängnings-
arbeten och att stora kvantiteter bergmassor fick förflyttas och krossas. Detta betingade en 
ökad projektlednings- och produktionskostnad, vilket innebar att slutnotan för 
återvinningscentralen hamnade på 16 937 000 kr.

I sitt beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige tar del av 
redovisningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 267/13.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av slutredovisningen efter byggnationen av 
återvinningscentralen Borabo i Hylte kommun.
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§   267  Samhällsbyggnadsnämnden Slutredovisning återvinningscentralen 
Borabo

Dnr 2013 KS0086

Sammanfattning
Hösten 2013 färdigställdes den nya återvinningscentralen i Hylte kommun. Enligt budget 
skulle kostnaden bli 14 458 000 kr. Efter en mindre geoteknisk undersökning framträdde 
aldrig den verkliga mängd solitt berg som doldes under ytan. Detta medförde sprängnings-
arbeten och att stora kvantiteter bergmassor fick förflyttas och krossas. Detta betingade en 
ökad projektlednings- och produktionskostnad, vilket innebar att slutnotan för 
återvinningscentralen hamnade på 16 937 000 kr.

I sitt beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige tar del av 
redovisningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden § 105/13
Hylte Kommun, Nyanläggning av ÅVC, Borabo slutredovisning

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att man tagit del av 
slutredovisningen efter byggnationen av återvinningscentralen Borabo i Hylte kommun.
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  §   105  Slutredovisning Återvinningscentralen Borabo
Dnr 2013 SBN0042

Sammanfattning
Hösten 2013 färdigställdes den nya återvinningscentralen i Hylte kommun. Enligt budget 
skulle kostanden bli 14 458 tkr. Efter en mindre geoteknisk undersökning framträdde aldrig 
den verkliga mängd solitt berg som doldes under ytan. Detta medförde sprängningsarbeten 
och stora kvantiteter bergmassor fick förflyttas och krossas. Detta betingade en ökad 
projektlednings- och produktionskostnad, vilket innebar att slutnotan för 
återvinningscentralen hamnade på 16 937 tkr. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 93 (2013-08-27)
Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) 2013-08-19
Hylte Kommun, Nyanläggning av ÅVC, Borabo slutredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tar del av slutredovisningen.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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4. Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om tilläggsanslag för 

bostadsanpassning
Dnr 2013 KS0197

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §157

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §268

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden §103, 2013-09-10

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag för 
bostadsanpassning
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§   157  Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om tilläggsanslag för 
bostadsanpassning

Dnr 2013 KS0197

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden begär 2013-09-10, § 103, tilläggsanslag på 1 600 000 kr för 
bostadsanpassning. 

Enligt kommunens finans- och kvalitetsplan ska i princip inte tilläggsanslag beviljas utöver 
den i mål- och resursplanen beviljade årliga nettobudgetramen. Uppkomna underskott 
balanseras över årsskiftet och regleras mot nämndens egna kapital. Underskott från 
verksamheten bostadsanpassning undantas dock från balansering.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/13.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till reglerna i kommunens finans- och kvalitetsplan avslås samhälls-
byggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 600 000 kr för bostadsanpassning.

 

______________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadskontoret
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§   268  Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om tilläggsanslag för 
bostadsanpassning

Dnr 2013 KS0197

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden begär 2013-09-10, § 103, tilläggsanslag på 1 600 000 kr för 
bostadsanpassning. 

Enligt kommunens finans- och kvalitetsplan ska i princip inte tilläggsanslag beviljas utöver 
den i mål- och resursplanen beviljade årliga nettobudgetramen. Uppkomna underskott 
balanseras över årsskiftet och regleras mot nämndens egna kapital. Underskott från 
verksamheten bostadsanpassning undantas dock från balansering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-10-07 Per Borg/Olof Larsson
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens § 103/13.
Hylte kommuns finans- och kvalitetsplan, antagen av kommunfullmäktige 2009.

Arbetsutskottets förslag
Med hänvisning till reglerna i kommunens finans- och kvalitetsplan avslås samhälls-
byggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 600 000 kr för bostadsanpassning.
.

 

_____________________________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadskontoret
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  §   103  Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2013 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr 2013 SBN0001

Nämnder och styrelser i Hylte kommun skall inlämna och presentera budgetutfallsprognos 
efter tre, sex och nio månaders utfall. Samhällsbyggnadsnämnden har valt att dessutom ta 
fram en prognos för de mellanliggande månaderna. För att få fram prognosen i tid för 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde är prognoserna baserade på utfallet 
dag 20 i varje månad. 

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget är på 17 261 tkr (tusen kronor) inklusive 
tilläggsanslag. Det omfattar budget för vatten- och renhållningsenheten, park- och 
gatuenheten, kost- och lokalvårdsenheten, bygg- och miljöenheten samt 
nämndverksamheten. Prognostiserad avvikelse mot budget efter åtta månaders utfall är -1 
720 tkr före avsättning deponi och efter avsättning deponi är avvikelsen -2 400 tkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 91 (2013-08-27)
Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) 2013-08-27
Ärendebeskrivning (Mats Andresen) 2013-08-27
Tabell över prognostiserad nettokostnad per verksamhet.
Tabell över prognostiserat utfall presenterat per intäkt, personal, kapitalkostnader samt 
övriga kostnader.
Tabell över prognostiserade investeringar

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av budgetutfallsprognosen.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut. 

Yrkande
Bengt-Åke Torhall (FP), med instämmande av Maria Johansson Arnström (S), Patrik 
Nilsson (S), Elisabeth Falkhaven (MP), Ray Alexén (KV), Roger Andersson (S): 
Samhällsbyggnadskontoret ska till nästa sammanträde presentera de siffror som ligger som 
underlag till förslaget till budgeten 2014. 

Åke Morin (KV): Samhällsbyggnadsnämnden ska begära tilläggsanslag på 1 600 tkr för 
bostadsanpassning. 

Propositionsordning:
Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till Bengt-Åke Torhalls yrkande. 
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkandet. 
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Ordförande ställer sedan proposition på bifall eller avslag på Åke Morins yrkande. 
Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkandet. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av budgetutfallsprognosen. 

Samhällsbyggnadskontoret ska till nästa sammanträde presentera de siffror som ligger som 
underlag till förslaget till budgeten 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden begär tilläggsanslag på 1 600 tkr för bostadsanpassning. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadskontorets chefer med budget- och personalansvar
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Dnr :2013 KS0197

Olof Larsson, ekonomichef
Tfn: 0733-71 83 83
E-post: Olof.Larsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx klk@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 – 181 90 www.hylte.se                         Postgiro 10 53 60-2

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämndens begäran om 
tilläggsanslag för bostadsanpassning

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden begär 2013-09-10, § 103, tilläggsanslag på 1 600 tkr för 
bostadsanpassning. 

Enligt kommunens finans- och kvalitetsplan ska i princip inte tilläggsanslag beviljas utöver den i 
mål- och resursplanen beviljade årliga nettobudgetramen. Uppkomna underskott balanseras över 
årsskiftet och regleras mot nämndens egna kapital. Underskott från verksamheten bostadsanpassning 
undantas dock från balansering.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från sammanträde 2013-09-10, § 103.
Hylte kommuns finans- och kvalitetsplan, antagen av kommunfullmäktige 2009.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Med hänvisning till reglerna i kommunens finans- och kvalitetsplan avslås 
samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 600 tkr för bostadsanpassning.

Per Borg Olof Larsson
kommunchef ekonomichef

Beslutet skickas till:
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5. Motionssvar Valfrihet för föräldrar med barn i förskolan

Dnr 2013 KS0122

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §166

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott §293

 Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnämnden §85

 Tjänsteskrivelse BUK svar på motion om valfrihet för föräldrar med barn i förskolan 

 BUK Ärendebeskrivning tillämpningsföreskrifter, ny version 2011

 BUK Sammanställning placerade barn 1-5 år 20130903

 Motion. Valfrihet för föräldrar med barn i förskolan.
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§   166  Motionssvar Valfrihet för föräldrar med barn i förskolan
Dnr 2013 KS0122

Sammanfattning
Ronny Löfquist (S) har lämnat in en motion angående valfrihet för föräldrar och barn i 
förskolan. I Sverige har alla barn i åldrarna 3-5 år rätt till allmän förskola. Plats i förskolan 
omfattar 15 timmar i veckan. 
I motionen föreslås:

- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 
omsorgsbehov så att samma regler gäller för alla invånare oberoende av bostadsort.

- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 
omsorgsbehov så att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden 
förläggs under veckan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-06-11 barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 
föreslå ett svar på motionen. 

Barn- och ungdomsnämnden har utrett frågan och har 2013-10-09, § 85, lämnat ett förslag 
på svar på motionen. 

Enligt skollagen 2010:800 8 kap 6§ ska ”barn, vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, från och med 
ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan”.

Allmän förskola skall, i första hand, utgå från barnens behov, inte vårdnadshavarnas.
Enligt skollagen 2010:800 kap 8 § 2, allmänna bestämmelser förskolan, skall förskolan 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten 
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

I tillämpningsföreskrifter barnomsorg, Dnr 2010 BUN0126 , antagna av barn- och 
ungdomsnämnden 2010-04-28,  står det att ”varje rektor/förskolechef fastställer 
schematiden för allmän förskola på enheterna”. Beslut görs utifrån budget-, personal- och 
lokalförutsättningar för den enskilda enheten, vilket gör att allmän förskola ser olika ut idag 
beroende på de olika enheternas förutsättningar för att genomföra denna verksamhet. 

Motionärens förslag, att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden förläggs 
under veckan, innebär att allmän förskola barnens föräldrar får beslutsrätt vilket kan ge 
praktiska och pedagogiska konsekvenser för verksamheterna. Ekonomiska medel, 
personalresurser och lokalförutsättningar är faktorer som ger olika förutsättningar för 
enheterna att ta emot allmän förskola barnen. I dagsläget är 90 barn 1-5 år vars föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga, placerade enligt skollagen 2010:800 8 kap 6§, 

För att avgöra faktiska kostnader behöver en utredning genomföras, men genom att låta 
föräldrar få anpassa schematider efter eget tycke och behov skulle kostnader öka gällande 
t.ex. lunch: Fler portioner skulle serveras, fler personal skulle förmodligen behövas vid 
matsituationen samt en översyn över lokaler/matplatser skulle behöva göras. 
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Personaltätheten över dagen kommer sannolikt att minska då man får ha personal jämt över 
veckans timmar och inte som idag, mest personal när flest barn är i verksamheten. Detta 
skulle även påverka omfattningen på den pedagogiska verksamheten. Som det är nu, då 
rektor beslutar om tillsynstider, får högst antal barn del av den pedagogiska verksamhet som 
enheterna bedriver, då man lägger personalschemat så att pedagogisk personal närvarar när 
antal barn är som mest under dagen. Konsekvensen av att föräldrar kan välja tider då deras 
barn skall vara i förskolan, blir att barnen får mindre tid i pedagogisk verksamhet och mer 
tillsynsmässig tid.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att avstyrka motionen med 
hänvisning till barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse och barn- och ungdoms-
nämndens tilldelade budgetramar och överlämna svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 293/13.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen och motionens motstridiga att-satser.

Yrkanden
Ronny Löfquist (S) yrkar att motionens första strecksats avslås och att motionen med sin 
andra strecksats återremitteras till barn- och ungdomsnämnden.

Henrik Erlingson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ronny Löfquists yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen och motionens motstridiga att-satser.
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§   293  Motionssvar Valfrihet för föräldrar med barn i förskolan
Dnr 2013 KS0122

Sammanfattning
Ronny Löfquist (S) har lämnat in en motion angående valfrihet för föräldrar och barn i 
förskolan. I Sverige har alla barn i åldrarna 3-5 år rätt till allmän förskola. Plats i förskolan 
omfattar 15 timmar i veckan. 
I motionen föreslås:

- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 
omsorgsbehov så att samma regler gäller för alla invånare oberoende av bostadsort.

- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 
omsorgsbehov så att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden 
förläggs under veckan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-06-11 barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 
föreslå ett svar på motionen. 

Barn- och ungdomsnämnden har utrett frågan och har 2013-10-09, § 85, lämnat ett förslag 
på svar på motionen. 

Enligt skollagen 2010:800 8 kap 6§ ska ”barn, vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, från och med 
ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan”.

Allmän förskola skall, i första hand, utgå från barnens behov, inte vårdnadshavarnas.
Enligt skollagen 2010:800 kap 8 § 2, allmänna bestämmelser förskolan, skall förskolan 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten 
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

I tillämpningsföreskrifter barnomsorg, Dnr 2010 BUN0126 , antagna av barn- och 
ungdomsnämnden 2010-04-28,  står det att ”varje rektor/förskolechef fastställer 
schematiden för allmän förskola på enheterna”. Beslut görs utifrån budget-, personal- och 
lokalförutsättningar för den enskilda enheten, vilket gör att allmän förskola ser olika ut idag 
beroende på de olika enheternas förutsättningar för att genomföra denna verksamhet. 

Motionärens förslag, att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden förläggs 
under veckan, innebär att allmän förskola barnens föräldrar får beslutsrätt vilket kan ge 
praktiska och pedagogiska konsekvenser för verksamheterna. Ekonomiska medel, 
personalresurser och lokalförutsättningar är faktorer som ger olika förutsättningar för 
enheterna att ta emot allmän förskola barnen. I dagsläget är 90 barn 1-5 år vars föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga, placerade enligt skollagen 2010:800 8 kap 6§, 

För att avgöra faktiska kostnader behöver en utredning genomföras, men genom att låta 
föräldrar få anpassa schematider efter eget tycke och behov skulle kostnader öka gällande 
t.ex. lunch: Fler portioner skulle serveras, fler personal skulle förmodligen behövas vid 
matsituationen samt en översyn över lokaler/matplatser skulle behöva göras. 
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Personaltätheten över dagen kommer sannolikt att minska då man får ha personal jämt över 
veckans timmar och inte som idag, mest personal när flest barn är i verksamheten. Detta 
skulle även påverka omfattningen på den pedagogiska verksamheten. Som det är nu, då 
rektor beslutar om tillsynstider, får högst antal barn del av den pedagogiska verksamhet som 
enheterna bedriver, då man lägger personalschemat så att pedagogisk personal närvarar när 
antal barn är som mest under dagen. Konsekvensen av att föräldrar kan välja tider då deras 
barn skall vara i förskolan, blir att barnen får mindre tid i pedagogisk verksamhet och mer 
tillsynsmässig tid.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att avstyrka motionen med 
hänvisning till barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse och barn- och ungdoms-
nämndens tilldelade budgetramar och överlämna svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden § 85/13
Tjänsteskrivelse barn- och ungdomskontoret 2013-08-30
Tillämpningsföreskrifter Barnomsorg 2011
Sammanställning placerade barn 1-5 år
Motion Valfrihet för föräldrar med barn i förskolan

Yrkanden
Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 
besluta att motionen avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsen och motionens motstridiga 
att- satser. 

Ronny Löfquist (S) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och ungdomsnämnden för 
redovisning av de faktiska kostnaderna.

Proposition
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande 
proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att arbetsutskottet 
beslutat bifalla yrkandet.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen och motionens motstridiga att- satser.

 

Reservation
Ronny Löfquist (S) och Micael Arnström (S) reserverar sig mot beslutet.
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  §   85  Motion om valfrihet för föräldrar med barn i förskolan
Dnr 2013 BUN0190

Sammanfattning
Ronny Löfquist (S) har lämnat in en motion angående valfrihet för föräldrar och barn i 
förskolan. I Sverige har alla barn i åldrarna 3-5 år rätt till allmän förskola. Plats i förskolan 
omfattar 15 timmar i veckan. 

I motionen föreslås:
- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 

omsorgsbehov så att samma regler gäller för alla invånare oberoende av bostadsort.
- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 

omsorgsbehov så att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden 
förläggs under veckan.

Enligt skollagen 2010:800 8 kap 6§ ska ”barn, vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, från och med 
ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan”.

Allmän förskola skall, i första hand, utgå från barnens behov, inte vårdnadshavarnas.
Enligt skollagen 2010:800 kap 8 § 2, allmänna bestämmelser förskolan, skall förskolan 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten 
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

I tillämpningsföreskrifter barnomsorg, Dnr 2010 BUN0126 , antagna av barn- och 
ungdomsnämnden 2010-04-28,  står det att ”varje rektor/förskolechef fastställer 
schematiden för allmän förskola på enheterna”. Beslut görs utifrån budget-, personal- och 
lokalförutsättningar för den enskilda enheten, vilket gör att allmän förskola ser olika ut idag 
beroende på de olika enheternas förutsättningar för att genomföra denna verksamhet. 

Motionärens förslag, att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden förläggs 
under veckan, innebär att allmän förskola barnens föräldrar får beslutsrätt vilket kan ge 
praktiska och pedagogiska konsekvenser för verksamheterna. Ekonomiska medel, 
personalresurser och lokalförutsättningar är faktorer som ger olika förutsättningar för 
enheterna att ta emot allmän förskola barnen. I dagsläget är 90 barn 1-5 år vars föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga, placerade enligt skollagen 2010:800 8 kap 6§, 

För att avgöra faktiska kostnader behöver en utredning genomföras, men genom att låta 
föräldrar få anpassa schematider efter eget tycke och behov skulle kostnader öka gällande 
t.ex. lunch: Fler portioner skulle serveras, fler personal skulle förmodligen behövas vid 
matsituationen samt en översyn över lokaler/matplatser skulle behöva göras. 
Personaltätheten över dagen kommer sannolikt att minska då man får ha personal jämt över 
veckans timmar och inte som idag, mest personal när flest barn är i verksamheten. Detta 
skulle även påverka omfattningen på den pedagogiska verksamheten. Som det är nu, då 
rektor beslutar om tillsynstider, får högst antal barn del av den pedagogiska verksamhet som 
enheterna bedriver, då man lägger personalschemat så att pedagogisk personal närvarar när 
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antal barn är som mest under dagen. Konsekvensen av att föräldrar kan välja tider då deras 
barn skall vara i förskolan, blir att barnen får mindre tid i pedagogisk verksamhet och mer 
tillsynsmässig tid.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 135
Tjänsteskrivelse Mikael Falk/ Gunilla Abrahamsson 2013-08-30
Tillämpningsföreskrifter Barnomsorg Dnr 2010 BUN0126
Sammanställningar placerade barn Hylte Kommun 2013-09-03

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomskontoret överlämnar svar på motion till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avstyrker motionen med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen och barn- och ungdomsnämndens tilldelade budgetramar, 
samt överlämnar svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkande
Mensur Dushi (S), Maria Hedin (S) och John Sundling (S) yrkar på återremiss av ärendet 
för redovisning av faktisk kostnadskalkyl.

Proposition
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner 
att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag på 
arbetsutskottets förslag och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avstyrker motionen med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen och barn- och ungdomsnämndens tilldelade budgetramar, 
samt överlämnar svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Reservation
Mensur Dushi (S), Maria Hedin (S) och John Sundling (S) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
2013-08-30
Dnr :2013 BUN0190

Gunilla Abrahamsson, Utredare
Tfn: 0345-18411
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Barn och Ungdomsnämnden
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Tjänsteskrivelse svar på motion  om valfrihet för föräldrar med barn i 
förskolan

Sammanfattning
Ronny Löfquist (S) har lämnat in en motion angående valfrihet för föräldrar och barn i förskolan. I 
Sverige har alla barn i åldrarna 3-5 år rätt till allmän förskola. Plats i förskolan omfattar 15 timmar i 
veckan. 

I motionen föreslås:
- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 

omsorgsbehov så att samma regler gäller för alla invånare oberoende av bostadsort.
- att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan 

omsorgsbehov så att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden förläggs under 
veckan.

Enligt skollagen 2010:800 8 kap 6§ ska ”Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, från och med ett års ålder erbjudas förskola 
under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan”.

Allmän förskola skall, i första hand, utgå från barnens behov, inte vårdnadshavarnas.
Enligt skollagen 2010:800 kap 8 § 2, Allmänna bestämmelser Förskolan, skall förskolan stimulera 
barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en 
helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 
utbildning.

I Tillämpningsföreskrifter Barnomsorg, Dnr 2010 BUN0126 , antagna av Barn- och 
ungdomsnämnden 2010-04-28,  står det att ”varje rektor/förskolechef fastställer schematiden för 
allmän förskola på enheterna”. Beslut görs utifrån budget-, personal- och lokalförutsättningar för den 
enskilda enheten, vilket gör att allmän förskola ser olika ut idag beroende på de olika enheternas 
förutsättningar för att genomföra denna verksamhet. 

Motionärens förslag, att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden förläggs under 
veckan, innebär att allmän förskola barnens föräldrar får beslutsrätt vilket kan ge praktiska och 
pedagogiska konsekvenser för verksamheterna. Ekonomiska medel, personalresurser och 
lokalförutsättningar är faktorer som ger olika förutsättningar för enheterna att ta emot allmän 
förskola barnen.
I dagsläget är 90 barn 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, placerade enligt 
skollagen 2010:800 8 kap 6§, 

För att avgöra faktiska kostnader behöver en utredning genomföras, men genom att låta föräldrar få 
anpassa schematider efter eget tycke och behov skulle kostnader öka gällande tex lunch: Fler 
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portioner skulle serveras, fler personal skulle förmodligen behövas vid matsituationen samt en 
översyn över lokaler/matplatser skulle behöva göras. Personaltätheten över dagen kommer sannolikt 
att minska då man får ha personal jämt över veckans timmar och inte som idag, mest personal när 
flest barn är i verksamheten. Detta skulle även påverka omfattningen på den pedagogiska 
verksamheten. Som det är nu, då rektor beslutar om tillsynstider, får högst antal barn del av den 
pedagogiska verksamhet som enheterna bedriver, då man lägger personalschemat så att pedagogisk 
personal närvarar när antal barn är som mest under dagen. Konsekvensen av att föräldrar kan välja 
tider då deras barn skall vara i förskolan, blir att barnen får mindre tid i pedagogisk verksamhet och 
mer tillsynsmässig tid.

Beslutsunderlag
Tillämpningsföreskrifter Barnomsorg Dnr 2010 BUN0126
Sammanställningar placerade barn Hylte Kommun 2013-09-03

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomskontoret överlämnar svar på motion till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Mikael Falk Gunilla Abrahamsson
Barn- och ungdomschef Utredare

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott



1 Barnomsorgsformer

Förskola och familjedaghem

- Förskoleverksamhet bedrivs i förskola och familjedaghem. I 
familjedaghem bedrivs förskoleverksamheten av dagbarnvårdare i 
det egna hemmet.

- Barnet skall ha fyllt ett år den dag inskolningen börjar.

- Barn 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har rätt 
till förskola max 15 timmar per vecka året om. Timmarna förläggs 
efter verksamhetens planering och i samråd med föräldrarna och 
avgift utgår enligt vanlig barnomsorgstaxa.

- Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling jml 2a kap 9 § skollagen erbjuds plats. 
Vistelsetiden skall förläggas så att verksamheten bäst gagnar 
barnet.

- Vid vissa tidpunkter under året kan sammanslagning ske med 
övriga förskolor/fritidshem. 

Fritidshem

- Barnet har rätt till skolbarnomsorg från 6 års ålder till vårterminens 
slut det år barnet fyller 13 år. Omsorg erbjuds ej om föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga.

- Vid vissa tidpunkter under året kan sammanslagning ske med 
övriga förskolor/fritidshem.

- Vid föräldraledighet har man rätt att behålla platsen ytterligare en 
månad. 

- Vid arbetslöshet har man inte rätt att behålla platsen på 
fritidshemmet. Uppsägningsblankett ska lämnas in och placeringen 
liksom debiteringen upphör vid månadens slut. 



Öppen förskola

- Öppen förskola är en öppen form av förskoleverksamhet (barnet är 
inte inskrivet) som riktar sig till barn och föräldrar som bedrivs 
tillsammans med Familjecentralen och BVC.

- Öppen förskola är avgiftsfri.                                                                      

Allmän förskola

- Allmän förskola innebär att alla barn i åldrarna 3-5 år har rätt till 
plats i förskolan 15 timmar i veckan (525 timmar om året). Plats 
erbjuds från och med höstterminen då barnet fyller tre år t o m 
vårterminen det år barnet fyller sex år och är avgiftsfri.

- Allmän förskola omfattar tiden fr.o.m 1 september t.o.m 31 maj, 
med avbrott fr.o.m sista vardagen före jul t.o.m första vardagen 
efter trettondagshelgen.

- Även om omsorgsbehov inte föreligger har barnen rätt till plats i 
förskolan 15 timmar i veckan (525 timmar om året). Varje rektor 
fastställer schematiden för dessa 15 timmar. Behövs tillsyn på 
andra tider debiteras barnomsorgsavgift med reducering 30% 
enligt gällande taxa. Under juni, juli och augusti, och under jul- och 
nyårsuppehållet gäller samma taxa som för ordinarie 
förskoleverksamhet.

- För barn som är placerade i familjedaghem kan vårdnadshavare 
begära omplacering till förskolan. Vårdnadshavare kan avstå från 
allmän förskola och välja familjedaghem som barnomsorgsform, 
men då familjedaghem ej omfattas av allmän förskola sker ingen 
avgiftsbefrielse.

Lovplats

- Barn på fritidshem som varit placerade i minst ett (1) år och önskar 
övergå till placering endast under skolloven kan få s k lovplats.

- Avgift utgår med 75 kr per utnyttjad dag för det första barnet och 
50 kr per tillkommande syskon. Debitering sker i februari 
nästkommande år.



2 Ansökan om barnomsorg

- Ansökan om barnomsorg skall göras skriftligt på särskild blankett. 
Barnet placeras då i kö och som ködatum räknas det datum 
ansökan inkommit till förvaltningen.

När ansökan har registrerats skickas en bekräftelse. Barn- och 
ungdomsnämnden har antagit som mål att familjer med behov av 
barnomsorg erbjuds plats inom två månader. Alla barn erbjuds 
plats efter maximal väntetid på fyra månader.

- När plats kan erbjudas skickas ett placeringserbjudande 
tillsammans med inkomstblankett, schema och tillämpnings-
föreskrifter till vårdnadshavaren. Erbjudandet skall besvaras 
skriftligen inom en vecka. När vårdnadshavaren har tackat ja till 
platsen och skickat in inkomstuppgiften skickas ett placerings-
meddelande till vårdnadshavaren.

- Vid övergång från förskola till fritidshem skall blankett för 
uppsägning/ändring av plats lämnas in. Omplacering till skol-
barnomsorg sker i månadsskiftet juli/augusti.

- Vid placering på annan förskola än i eget upptagningsområde 
observera regler för skolskjuts.



3 Inskolning

- Schema skall lämnas innan inskolningen får påbörjas. 

- Inskolningstiden är två (2) veckor i följd och är avgiftsfri.

- Avdrag för inskolning sker enbart en gång och inte vid överflyttning 
mellan olika kommunala barnomsorgsformer eller mellan enheter. 

- Om uppsägning sker och ny placering önskas inom tre (3) 
månader erhålls ej avgiftsfri inskolning.

- Vid för sent inlämnat schema grundas avgiften på en snittid enligt 
ansökningsblanketten.

4 Avgifter

Hylte kommun tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen vilket inbegriper 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Maxtaxan och dess 
konstruktion styrs av förordningen 2001:160.

- Avgiften är inkomstbaserad och kan komma att kontrolleras med 
arbetsgivaren.

- Månadsavgiften debiteras under samtliga månader på året.

- Månadsavgiften debiteras så länge platsen finns anvisad och står 
till förfogande. Avdrag medges inte vid t ex semester, sjukdom 
eller annan ledighet. Ändring av avgiften pga längre tids frånvaro 
avgörs av Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott efter 
begäran av vårdnadshavare.

- Betalningsansvarig är den som är vårdnadshavare. Om föräldrar 
har gemensam vårdnad men inte sammanbor, är den förälder 
betalningsansvarig där barnet är folkbokfört. Vill man ändra detta 
skall blankett ”Ändring av familjebild” lämnas in till Barn- och 
ungdomskontoret. 



- Avgiften grundas på den samlade ekonomin i familjen där barnet 
är folkbokfört. För sammanboende och gifta räknas bådas 
inkomster som avgiftsgrundande oberoende om barnet är 
gemensamt eller inte. 

- När barnet övergår från förskola till fritidshem ändras avgiften alltid 
den 1 augusti oavsett vilket datum barnet flyttar över. Ändring av 
schema och omsorgstid görs av vårdnadshavare vid byte av 
verksamhet.

- Vårdnadshavare är skyldig att meddela ansvarig handläggare om 
förändringar som påverkar barnomsorgsavgiften sker, som ändrad 
inkomst, schemaförändring eller ändrade familjeförhållanden.

Förskola 1-5 år

Tim/vecka 0-19,99 20- Allmän förskola
Barn 1
(yngsta 
barnet)

2% av inkomsten 
(max 1260 kr)

3% av inkomsten 
(max 1260 kr)

Max 882 kr

Barn 2 1% av inkomsten 
(max 840 kr)

2% av inkomsten 
(max 840 kr)

Max 588 kr

För ytterligare barn i förskolan uttages ingen avgift.

Skolbarnomsorg

Barn 1
(yngsta 
barnet)

2% av inkomsten (max 
840 kr)

Barn 2 1% av inkomsten (max 
420 kr)

Barn 3 1% av inkomsten (max 
420 kr)

För ytterligare barn i familjen uttages ingen avgift.



5 Inkomstuppgift

- Avgiftsgrundande inkomst utgörs av familjens sammanlagda 
bruttoinkomst av anställning eller annat förvärvsarbete samt andra 
skattepliktiga inkomster jml inkomstskattelagen (1999:1229). Detta 
gäller oavsett om barnet är gemensamt eller ej. I de fall föräldrarna 
ej sammanbor tas endast hänsyn till den familjs inkomst där barnet 
är folkbokfört. Som en följd av detta erbjuds inga delade räkningar.

- Aktuell inkomstuppgift skall lämnas när erbjudande om plats 
accepteras. Vid för sent inlämnad inkomstuppgift debiteras högsta 
avgift enligt maxtaxan.

- Kommunen gör årligen en kontroll av familjens inkomster. Familjen 
är skyldig att uppge aktuell inkomst vid begäran. Görs inte så 
debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.

- Visar det sig i efterhand att inkomsten för den gångna tiden har 
varit högre än vad som angetts, har kommunen rätt att efter-
debitera mellanskillnaden tre år tillbaka i tiden.

- Förändring av inkomst skall lämnas en månad innan den träder i 
kraft. Ändring av debitering sker nästkommande månad. Ansvaret 
för ändring åligger vårdnadshavare. 

- Vid svårighet att beräkna bruttoinkomsten (t ex egen företagare) 
beräknas avgiften med hjälp av den fastställda sjukpennings-
grundande inkomsten samt föregående års taxering.

                                            



- Avgiftsgrundande inkomster är

lön och andra ersättningar i anslutning till anställning före skatt
pension (ej barnpension)
livränta 
föräldrapenning
vårdbidrag 
sjukersättning
sjukpenning
aktivitetsstöd
arbetslöshetsersättning
konfliktersättning
familjehemsföräldrars arvodesersättning 
familjebidrag i form av familjepenning
dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga mm
övriga skattepliktiga inkomster eller förmåner (t ex bilförmån)

- Följande inkomster är inte avgiftsgrundande:
allmänt barnbidrag
statligt och kommunalt bostadstillägg
handikappersättning
statliga studiemedel 
underhållsbidrag

     
      Uppräkningen ovan är inte uttömmande.

6 Vistelsetid – schema

- Schemat skall avse de omsorgstider som föräldrarna behöver med 
hänsyn till sitt arbete eller studier med tillägg av hämtnings-, 
lämnings- och självstudietid. Arbetstider kan komma att 
kontrolleras hos arbetsgivaren. Timantalet som anges i taxan 
beräknas efter det schema som lämnas in. Om placeringstiden 
varierar under olika veckor beräknas placeringstiden per vecka 
som ett genomsnitt under den tid schemat gäller.

- Vid behov av tillsynstid av andra skäl än arbete och/eller studier 
skall förskolechef/verksamhetschef kontaktas.

- Vid sjukskrivning eller då förälder uppbär havandeskapspenning, 
har barnet rätt till omsorg enligt överenskommelse med rektor.



- Förändras arbets- eller studietiden skall omgående nytt schema 
lämnas in till förskolan/fritidshemmet för godkännande. Ändringen 
skall lämnas en månad innan den träder i kraft. 

- För barn som anvisats plats jml 2a kap 9 § skollagen debiteras 
månadsavgift endast om vistelsetiden överstiger 15 tim/vecka. 
Avgift tas i dessa fall endast ut för tid som överstiger 15 tim/vecka.

7 Uppsägning av plats

- Uppsägning av plats skall ske skriftligt på särskild blankett och 
vara underskriven av vårdnadshavarna.

- Uppsägningstiden är två (2) månader från närmaste månadsskifte 
efter ankomststämplings datum, dvs den dag då uppsägnings-
blanketten kommit handläggaren tillhanda. Avgift debiteras under 
uppsägningstiden.

- Uppsägningstid gäller även vid övergång från fritidshemsplats till 
lovplats.

- Barnet/barnen kan inte placeras i ny kö förrän uppsägningstiden 
gått ut.

- Plats i skolbarnomsorg och lovplats upphör vid vårterminens slut 
det år barnet fyller 13 år.

 



8 Avstängning

- Utebliven betalning medför avstängning som sker enligt fastställd 
rutin.

- Verkställighetskostnader i samband med krav betalas av 
vårdnadshavare.

- Vårdnadshavare har rätt att ansöka om barnomsorg igen när 
skulden är betald. 

9 Fortbildnings/planeringsdagar

- Varje förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg i hemmet har rätt att 
stänga verksamheten fyra (4) dagar om året för 
kompetensutveckling.

- Föräldrar skall meddelas när verksamheten kommer att stänga i 
god tid vid terminens början.

- Dagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på 
avgiften.

10 Försäkring

- Alla barn inskrivna i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg är 
olycksfallsförsäkrade genom kommunens försäkring. Försäkringen 
gäller under förskole-, skolbarnomsorgstid och fritid.

                               



Tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen i
Hylte kommun

Barn- och ungdomskontoret
Hylte kommun

314 80 Hyltebruk

Reviderad 2011-08-16



Välkommen till barnomsorgen i Hylte kommun!

Hyltes barnomsorg kan erbjuda alla barn en fin omsorg med hög pedagogisk 
målsättning. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg finns i stort sett på alla 
orter. Plats erbjuds från en centralt administrerad kö. 

Barnen är i hög grad vår framtid och därför månar vi om att skapa så bra 
förutsättningar för detta som möjligt. Ett viktigt led i detta är att personalen 
kontinuerligt utbildas, så att vår verksamhet anpassas efter utvecklingen i 
samhället. Vi som arbetar med barnen är angelägna om att alla skall få samma 
goda omvårdnad, ses som individer med sina speciella behov, ges möjlighet att 
bygga upp en god självkänsla och en stark tilltro till sig själv, men också fungera 
som medlem i olika grupptillhörigheter.

Förskola och familjedaghem är till för barn och föräldrar. Här ska vi 
sträva efter att skapa kontinuitet i barnets utveckling och de sociala 
relationerna. 

I förskolan ska eleverna möta pedagoger som ser varje barns 
möjligheter.  Förskolans verksamhet styrs också av läroplanen för 
förskolan - Lpfö 98. Verksamheten är till för barn mellan 1 och 5 år.

Fritidshem styrs av Allmänna råd för fritidshem, men även läroplanen för 
grundskolan - Lgr 11 - ska tillämpas. Skolbarnsomsorgens uppgift är att 
komplettera förskoleklassen och skolan samt erbjuda eleverna en meningsfull 
fritid och stöd i utvecklingen. Även här utgår vi från varje barns behov och 
utveckling.

Ytterligare information om verksamheterna hittar du på www.hylte.se

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss!

Marie Kamstedt, 0345-18046
marie.kamstedt@hylte.se

Maria Larsson, 0345-18240
maria.larsson@hylte.se       

                          



                 
Förskolor, familjedaghem och fritidshem i Hylte kommun

FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Exp. Barn- och Ungdomskontoret 0345-18046 Marie Kamstedt 
ENHET ADRESS TELEFON REKTOR
Sörgården (fsk)
Hallonet 
Smultronet
Blåbäret
Lingonet

G. Nissastigen 65
314 33 Hyltebruk

0345-18082
0345-18086
0345-18085
0345-18084

Birgit Holt-Nortoft
tfn 0345-18230

Linnéan (fsk) Skolgatan
314 04 Landeryd

0371-40320 Anita Lawesson
tfn 0371-60181

Solgläntan (fsk) Skräddarvägen 4
314 92 Långaryd

0371-46183 Anita Lawesson
tfn 0371-60181

Sunnanäng (fsk)
Solrosen
Näckrosen
Vildrosen

Norra vägen 22
310 83 Unnaryd

0371-60755
0371-60583
0371-60204

Anita Lawesson
tfn 0371-60181

Linnås (fritids) Skolgatan 
314 04 Landeryd

0371-40168 Anita Lawesson
tfn 0371-60181

Junibacken (fritids)
Röda Rosen
Vita Rosen

Norra vägen 22
310 83 Unnaryd

0371-60482 Anita Lawesson
tfn  0371-60181

FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Exp. Barn- och Ungdomskontoret 0345-18240 Maria Larsson
Elias Fries
Kantarellen (fsk)

Tossakärret (fsk)
Ettan (fritids)
Klubben (fritids)

Halmvägen 2
314 34  Hyltebruk
Staffansbo
314 34 Hyltebruk

0345-18294

0345-18091
0345-18089
0345-18088

Ann-Christin Johansson
tfn 0345-180 31

Örnaskolan
Raketen (fsk)
Kråkan (fritids)

Örnaskolan
314 32 Hyltebruk

0345-18092
0345-18075

vakant
tfn 0345-18135

Lönnen (fsk)
Lönnen

Jehandergatan
314 31 Hyltebruk

0345-18090
0345-18144

Birgit Holt-Nortoft
tfn 0345-18230

Nissagården (fsk)
Pysslingen (fsk)

Kyrkvägen 6A
Kyrkvägen 10F
314 41 Torup

0345-21165
0345-21135

Annica Hörbergh
tfn 0345-20608

Bjälkagården (fsk)
Lillstugan (fsk)

Bosgårdsvägen 12
314 41 Torup

0345-20610
0345-20928

Annica Hörbergh
tfn 0345-20608

Torups Fritidshem Torups skola
314 41 Torup

0345-20612 Annica Hörbergh
tfn 0345-20608

Rödluvan (fsk)
Varglyan (fsk)

Bäckgatan 2
314 42 Rydöbruk

0345-21175
0345-21175

Lissi Pedersen
tfn 0345-18422

Hattstugan (fritids) Bäckgatan 2
314 42 Rydöbruk

0345-20539 Lissi Pedersen
tfn 0345-18422

Kinnared
Förskola
Fritids

Kinnareds skola
314 05 Kinnared

0345-18425
0345-18423

Lissi Pedersen
tfn 0345-18422

FAMILJEDAGHEM Exp. Barn- och Ungdomskontoret 0345-18046 Marie Kamstedt
ENHET REKTOR
Dagbarnvårdare, Hylte Birgit Holt-Nortoft tfn 0345-18230

ENSKILD VERKSAMHET
Kyrkbackens
förskola

Kyrkogatan 1
314 31 Hyltebruk

0345-10304 Karl Hallgren
Tfn 0345-13042
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6. Hemställan om överflyttning av resultatbalanserade medel - 

Revisionen
Dnr 2013 KS0196

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Svar från budgetberedningen för kommunrevisionen

 Hemställan om överflyttning av resultatbalanserade medel



Led , HYLTE

HYLTE KOMMUN
Kr.-nn- L1 eri-c.skcnter

20,3 1

2013-11-07

Hemställan om överflyttning av resultatbalanserade medel.

Kommunrevisionen ansöker om att få överflyttat de medel som resultatbalanserats

SEK 55 000:- till budget för 2013.

Vi föreslår att önskemålet beviljas.

Budgetberedningen för kommunrevisionen.

Hakan Bengts n


Sammankalla de

Sven Martinsson



IXTHYLTE
Kommunrevisionen

Ily Itehruk 2013-09-09

Till Kommunstyrelsen.

Hemstållan om överflyttnina av resultatbalanserade medel.

Kornmunrevisionen önskar IT1överfivnat de medel som msultathalanserats 55.000 kr tillvar

hudget för 2013.

Detta skulle underlätta vår ekonomiska planerine tör detta ar.

Med vffiza hälsningar

, Lt c-
\--0‘e Gu ,vsson Ordförande

Frik Karlsson V Ordförande

Iblicluomoun Sknalan I lh (145 - I Sål 411 kornmummah.144.541. Kimpro 1053M-2

kommunreAbionce 314 SIPFklichruk I at 014  INI 9,4 444.4. hylle.se ISil4gin, 414 -4354
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7. Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2014

Dnr 2013 KS0203

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2014



                                       2013 KS0203

                                           
  

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx klk@hylte.se Bankgiro 434 – 4354
           Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 - 181 90 www.hylte.se Plusgiro  10 53 60 - 2
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Eva Nordgaard, kommunsekreterare 2013-11-04
Tfn: 0345-18032
E-post: Eva.Nordgaard@hylte.se

Kommunfullmäktige

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2014 
Beredande organ lämnar förslag på följande sammanträdesdagar 2014:

 torsdag 6 mars
 torsdag 24 april
 onsdag 18 juni
 torsdag 2 oktober
 torsdag 27 november
 torsdag 18 december

Sammanträdet ska som regel börja kl 18:30 förutom sammanträdet den 27 november som 
börjar kl 14:00.

Sammanträdesplatsen meddelas i kungörelsen.

Ovanstående tider får ändras om ärendelistan fordrar det.

Eva Nordgaard 
kommunsekreterare
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8. Bordlagt ärende: Handikappolitiskt program Revidering

Dnr 2013 KS0072

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §54, 2013-10-03



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2013-10-03 1 (2)

§   54  Revidering Handikappolitiskt program
Dnr 2013 KS0072

Sammanfattning
Det handikappolitiska programmet för Hylte kommun antogs av kommunfullmäktige 17 
november 2011. Handikapprådet har nu initierat en revidering av dokumentet inklusive 
bilagor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 12 februari (§ 12) att skicka ut 
en remiss till kommunstyrelsen, nämnderna och kommunala handikapprådet kring en 
revidering av det handikappolitiska programmet. 

Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt remissvaren. Barn- och ungdomsnämnden har 
lämnat förslag på ändringar, medan arbets- och näringslivsnämnden och omsorgsnämnden 
vill ha kvar samma åtagande som tidigare. Kommunstyrelsen hade i remisskedet inga 
synpunkter. Kommunala handikapprådet har föreslagit att programmet revideras enligt 
samhällsbyggnadskontorets förslag. 

En punkt som samhällsbyggnadskontoret har uppmärksammat under tiden som revideringen 
har handlagts är att handläggningstiden blir väldigt lång. När samhällsbyggnadsnämnden tar 
beslut om remissutskick kommer det gå cirka 6 månader tills att frågan tas upp i kommun-
fullmäktige för beslut om revidering. Bilaga 1 i programmet ska revideras varje år, det 
innebär att efter åtagandena i bilaga 1 har blivit antagna i kommunfullmäktige är det ett 
halvår senare dags att dra i gång processen med att revidera dem igen. Samhällsbyggnads-
kontoret lämnar därför förslaget att bilaga 1 ska revideras vartannat år, medan bilaga 2 ska 
revideras var fjärde år i samband med varje ny mandatperiod.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-08-20, § 82, föreslå kommunfullmäktige att 
revidera det handikappolitiska programmet och bilaga 1 till programmet i enlighet med 
samhällsbyggnadskontorets förslag (2013-04-29).

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar att revidera det 
handikappolitiska programmet och bilaga 1 till programmet i enlighet med 
samhällsbyggnadskontorets förslag (2013-04-29).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 133/13

Yrkande
Maria Hedin (S) yrkar att ärendet bordläggs på grund av oklarhet om bakgrunden till att 
man föreslår att texten ”Fortsatt utvecklande av elevhälsoteamet i grundskolan” tas bort.
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Proposition
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska bordläggas 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att det ska bordläggas.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
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9. Avsägelser 2013

Dnr 2013 KS0046

Inga handlingar bifogas kallelsen
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10. Fyllnadsval 2013

Dnr 2013 KS0068

Inga handlingar bifogas kallelsen.
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11. Val av huvudman i Falkenbergs Sparbank

Dnr 2013 KS0211

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Val av huvudman i Falkenbergs Sparbank.



Falkenberg 2013-10-08

Kommunkansliet
Box 400
314 00 HYLTEBRUK

Val av huvudmän i Falkenbergs Sparbank

Hylte kommunfullmäktige utser en huvudman i Falkenbergs Sparbank. För denne går
mandattiden ut vid sparbanksstämman 2014.

Den avgående huvudmannen är Lars Kärrman.

Vi ber därför fullmäktige utse en huvudman i Falkenbergs Sparbank för tiden
sparbanksstämman 2014 —sparbanksstämman 2018. önskvärt är att få in yngre
personer som huvudmän och en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Till huvudman får inte väljas den som fyllt eller fyller 67 år det år då
mandattiden börjar. Det är ej heller lämpligt att välja person som kommer att
fylla 67 år under mandatperioden. Anledningen hartill år den att huvudman som
under löpande mandatperiod fyller 67 år skyldig alt avgä vid ordinarie
Sparbanksstämma det kalenderår dä han uppnår denna älder.

Enligt 5 § i Falkenbergs Sparbanks reglemente mäste den
som utses till huvudman vara insättare i banken. 


När fullrnäktigare fattat beslut i frågan är vi tacksamma för utdrag ur protokollet.

Med vänlig hälsning

FALK GS SPARBANK

Gö ngtsson
VD
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12. Meddelanden kommunfullmäktige 2013

Dnr 2013 KS0024

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Länsstyrelsen Inspektion förmynderskapsförordningen

 Revisorernas fråga Uppföljningsgranskning av upphandlingsverksamheten

 Yttrande över revisorernas bedömning av delårsrapport



PROTOKOLL
2013-10-29

	

Diarienummer Sida

HYCrE ,5 • ,•y
_

	

2C.3 30LANSSTYRELSEN
Ittat GOTAIANDS IIN

Ränsenheten
Helen Andersson
010-224 54 86

Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § fönnynderskaps-
förordningen

Länsstyrelsen Unsjuristen Lars Schill
I ånsjuristen Helen Andersson

Länsjuristen Anna Hammarson

Överförmyndaren Kanslichefen Eva Andersson-Sköld
Handläggaren Carolina Winkler
Handläggaren Elisabeth Hultn
Handlåggaren Christina Wallden-Andersson
Handläggaren Sanja Shulemaja-Robeli
Handlåggaren Marie Östlund

Plats Överfönnyndarkansliets expedition i Halmstad

Tid Den 22 och 23 oktober 2013

Inför inspektionen har bifogad årsredogörelse för år 2012 fyllts i.

Inspektionen
Inspektionen inleddes med ett möte med kanslichefen och handläggama
som bl.a. redogjorde för vad som hänt sedan Länsstyrelsens förra inspekt-
ion. Årsredogörelsen gicks igenom. Dessutom diskuterades bevakning av
myndighetsålder, problem som uppstår hos bankerna samt om överformyn-
darna, ledamöter i överförmyndarnämnden eller ersättare har uppdrag som
ställföreträdare. Därutöver diskuterades vissa ärenden. Härefter granskades
det av överformyndaren, enligt 9 § fonnynderskapsförordningen (1995:379)
förda registret. Ett antal stickprovsvis utvalda akter granskades därefler på
plats. Ert kortare samtal avslutade inspektionen med en översiktlig genom-
gång av de raknagelser som gjorts i de granskade akterna

Alheänt
Överförmyndarna i Halmstad, Hylte och överförmyndamämnden i Laholm
har uppdragit åt överförmyndarkansliet i Halmstad att på överförmyndamas
vågnar besluta i årenden som åvilar överformyndarna i sin tillsyn enligt för-
äldrabalken (FB) och som får delegeras enligt 19 kap. 14 § FB. Delegation-
en omfattar bl.a. inte beslut enligt 11 kap. 20 § FB att entlediga eller skilja
en god man eller forvabare från uppdraget och beslut om att håva avtal om
samlevnad i oskiftat bo eller att forelägga vid vite. Dessa uppgifter kommer
även i fortsättningen att åvila de förtroendevalda överförmyndarnal över-
formyndamämnden i respektive kommun. Syflet med det gemensamma
kansliet är att ifirbättra kompetens och kontinuitet och dänned höja kvaliten

Postadreac Besasecfress: TsIsfenffet Webbackess: EpOst:
46282 Vinerstem Drceningsatan 2 010.224 40 00 (vesel) Lensstyrelsenseemseagotaland rattseaseapotelendelensstyresen se

010.224 50 26 (fax)
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och verksamhetens tillgänglighet. Chef för verksamhelen är Eva Andersson-
Sköld. Kansliet sysselsätter 6,65 årsarbetskrafteroch enligt uppgift är dessa
resurser tillräckliga när balanserna försvunnit och om personalen får vara
friska.

Eva Andersson-Sköld och Elisabeth Hulten har varit sjukskrivna, men är nu
tillbaka i verksamheten. Eva arbetar 75 procent och Elisabeth arbetar 50
procent. Arbetsbelastningen på kartsliethar varit mycket ansträngd under
lång tid dels pga. att det tagit tid att få verksamheten att fungera efter sam-
manslagningen och dels pga. sjukskrivninearna. Situationen har blivit båttre
sedan Eva och Elisabeth åter börjat arbeta, men verksamheten är fortfarande
drabbad av sjukskrivningar. Både Eva och Elisabeth har avsagt sig uppdra-
gen som överfönnyndare respektive ersättare i Halmstad kommun. Ny över-
förmyndare i Halmstad är Anders Bergenek och ny ersättare är Stefan Ag-
marken.

Expeditionen är öppen måndag —tisdag och torsdag —fredag 10-12, torsdag
även 15-17. Kansliet är bemannat underkontorstid och det finns dagliga
möjligheter att lämna och begära utfående av handlingar. Överförmyndarens
expeditionstid är anslagen på kommunens anslaestavla. Inkommande post
ankomststämplas varje dag på kansliet och öppnas av kansliets personal.

Ca 70 procent av årsräkningarna kommer in i rätt tid. Många kommer sedan
in mellan den 1-15 mars. Alla som begär anstånd får det. Differenser eller
bristande underlag är främsta orsaken lill att årsräkningama granskas med
anmärkning. linder året skickades totalt 108 påtninnelser och 9 vitesföre-
läggande ut i de tre kommunerna.

Arnalet ensamkommande barn har ökat betydligt till följd av att nya boen-
den öppnats och att handlägeningstiden i asylprocessen blivit kortare. Dess-
utom är det fortfarande en stor ökning av förvaltarskap. Detta beror dels på
att tingsrätten är ganska generös med att anordna förvaltarskap dels på att de
får många överflyttade förvaltarskap från andra kommuner. Kanshet och
tingsrätten har en bra relation och de bmkar träffas med jämna mellanrum
för att diskutera hur handläggningen smidigast ska genomföras.

Varje år görs en omprövning av förvaltarskapen.Tidigare var det lite olika
rutiner för när omprövningen gjordes i de olika kommunerna, men under år
2013 kommer alla omprövningar göras i oktober-november. En blankett
skickas ut där förvaltaren far svara på frågor och skriva en motivering till
varför förvaltarskapet ska kvarstå. Handläggama tar även hänsyn till saker
som skett under året och som dokumenteratsi Wäma. Därefter fattas ett
formellt beslut.

Det är väldigt svårt att få tag i nya ställforeträdare, särskilt till personer med
psykiska sjukdomar. Det är lättare att fa tag i nya ställföreträdare i Halmstad
än i llylte och Laholm. 1 Halmstad finns en förvaltarenhet som tar hand om
de ärenden som det år svårt att rekrytera ställföretrådare till. Handläggarna
och överformyndamakwerförtnyndamärnnden har ett samverkansavtal som
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innebär att överförmyndama i Halmstad och Hylte samt överförmyndar-
nämnden i Laholm ska hjälpa till och rekrytera nya ställföreträdare ute i
kommunerna. Samverkansastalet har inte fungerat i praktiken och överför-
myndarna/överförmyndamämnden har inte rekryterat ställföreträdare i
önskvärd omfattning. Svårighelen med att få tag i nya ställföreträdare inne-
bär att ställföreträdare som är bra på att bevaka rätt och sörja för person men
mindre bra på art lämna korrekta årsräkningar får fler chanser än vad som
skulle vara önskvärt. Enligt Länsstyrelsens handlägeare ska en ställföreträ-
dare kunna lämna korrekta årsräkningar. Ställföretrådare som vid upprepade
tillfällen lämnar in felaktiga årsräkninear ska rätteligen entledigas.

Vissa handläggare har lång erfarenhet inom området och har genomgått all
tänkbar utbildning medan andra är nyare. Handläggama brukar delta på Jan
Wallgrens årliga utbildningsdag, Länsstyrelsens utbildningsdag samt Sveri-
ges Överfönnyndares årliga konferens. överförmyndare, ledamöter i över-
förmyndarnämnden samt ersättare har alla blandad bakgrund, kompetens
och erfarenhet inom ontrådet.

Registret
Datasystemet Wärna används för att registrera och diarieföra handlingar.
Till varje akt finns ett dagboksblad där varje händelse registreras och far ett
löpnumrner.Besök och telefonsamtal dokumenteras genom tjänsteanteck-
ningar som diarieförs. E-post hanteras på samma sätt om vanlig post. Uttag-
smedgivande, arvodesbeslut och bevakning av myndighetsålder sker i sy-
stemet

Granskning av akterna
Generella brister vid Länssiyrelsens granskning av akter
Tidigare nitiner för registrering av inkommande och upprättade handlingar
motsvarar inte i alla delar de krav som ställs i 5 kap. 1 och 2 §§ Offentlig-
hets- och sekretesslagen. I vissa akter saknas aktnurnmer ochteller aktbila-
gering på handlingarna. Om aktnummerframgår av varje separat handline i
akten och handlingen dessutom aktbilagerasoch aktbilagenumret anges på
dagboksbladet skapas en godtagbar säkerhet i diarieföringen vad avser iden-
tiflkation av handling. Sedan sammanslaglingen har diarieföring och aktbi-
lagering ständigt förbättras och enligt Länsstyrelens handläggare uppfyller
nu kansliet i all väsentlighet de krav som

Enligt 16kap. 8 § FB ska överförmyndaren sedan denna har granskat ställ-
företrädarens sluträkning, lämna sluträkningen samt de förteckningar, års-
räkningar och handlingar som enligt 15kap. 3 och 8 §§ förvaras hos över-
fönnyndaren till den som är behörig att ta emot redovisning för förvaltning-
en t.ex. den myndige eller ett dödsbo. Länsstyrelsenshandläggare upptäcker
i många fall att handlinear som ska skickastex. när en underårig blir rnyn-
dig inte har skickats ut trots att flera mänader forflutit. Det är viktigt att
överförmyndamämnden säkerställer att kontrollen av t ex myndighetsdagen
flmeerar så att den myndige får del av liandlingama så fort denne blivit
myndig.
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Av en del akter framgår endast att den underårige fått försäkringspengar
eller erhMlit ett arv genom ett arvsskifte. 1dessa fall fmns det inga hand-
lingar att skicka ut enligt 16 kap. 8 § FB. Trots det anser Länsstyrelsens
handlågeare att kansliet bör övervåga om den myndige trots allt bör få ett
besked om att denne en gang i tiden erhMlit pengar.

Kansliet bör stukturera upp sina rutiner vad gäller påminnelser. Lånsstyrel-
sens handläggare kan i flera fall se att paminnelser om att komma in med
olika handlingar skickats ut, men sedan brister rutinerna för uppföljning om
de eflerfråeade handlingarna ändå inte kommer in.

Följande stickprovsvis utvalda akter granskades.

Halmstads kommun
Vid årsskiftet fanns 508 godmanskap, 114 förvaltarskap och 218 formyn-
derskap varav 45 redovisningsskyldiga. Därutöver fanns det 9 ensamkom-
mande barn inskrivna.

Alarnummer 2006160
Förvaltarskap i vilket ett flertal större uttagsmedgivanden har godkänts se-
dan försäkringspengar delades ut för några år sedan. Det framgår av hand-
Engarna att uttagsmedgivanden för en större summa pengar, vid i vart fall
två tillflfilen, har godkänts för gåvor till anhöriga. Stållföretrådaren far enligt
14 kap. 12 § FB inte ge bort den enskildes egendom om det inte år fråga om
personliga presenter vars vårde inte står i missförhållande till den enskildes
ekonomiska villkor. Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med
överformyndarnämndens samtycke.

Akt nummer 2012148
överförmyndaren har påmint förmyndaren om att komma in med bevis på
att arvets satts in på spärreakonto. Påminnelsen skickades ut den 11 oktober
2012, därefler har inget hänt.

Alo nummer 2012160 och 2012147
De underåriga har blivit myndiga i april respektive juli, men forteckningarna
har inte lämnats ut. Enligt 16 kap. 8 § FB ska överfönnyndaren efter att ha
granskat ställföretrådarens sluträkning lämna sluträkningen samt de forteck-
ningar och årsräkningar som förvaras hos överfÖrmyndaren till den som år
behörig att ta emot redovisningen, dvs, den myndige. överförmyndaren bör
snarast åtgårda detta.

Akt nummer
200780, 2013202, 2011186, 2002066, 2007150, 2009130, 2013204.
2012121, 2012076, 2007023, 2008129, 2007020, 2011167, 2009106,
2013114, 2007036, 2013142, 2012100, 2006054, 2005042, 2011055,
2009045, 2010074, 2008033, 2010015, 97033, 2006022, 2008068,
2010108, 2005225, 2011085, 2011613, 2011620, 2011068, 2012025.
89441. 2012107, 2009051, 92314, 97079, 2009100, 2012083, 2010115,
2012935 och 95506. Samtliga utan anmårkning



LÄNSSTYRELSEN PROTOKOLL Diarienummer Sida
VÄSTRA GOTALANDS LAN 2013-10-29 203-33226-2013 5(6)

Hylte kommun
Vid årsskiftet fanns 51 godrnanskap. 11 forvaltarskap och 16 förmynderskap
varav 1 redovisningsskyldig. Därutöver fanns det 15 ensamkommande barn
inskrivna.

Akt nummer
2012993, 2012941, 2013028, 2012907, 2013904, 2013927, 2013005,
2012958, 2012926 och 2012915. Samtliga utan anmärkning

Laholms kommun
Vid årsskiftet fanns 191 godmanskap, 12 förvaltarskap och 55 förmynder-
skap varav 12 redovisningsskyldiga. Därutöver fanns det 3 ensamkom-
mande barn inskrivna.

Vid Länsstyrelsens förra inspektion upptäcktes att överförmyndamämnden i
Laholm gett tillåtelse till en ställföreträdare att öppna ett konto i eget namn
för huvudmannens pengar. Länsstyrelsens handläggare sag mycket allvarliet
på detta och begärde att nämnden skulle se över övriga ärenden för att un-
dersöka att detta upplägg inte förekom i fler fall. Vid årets uppföljnine
framkommer att nämnden numera inte tilläter detta sarnt att nämnden atgär-
dat de fall där detta förekonunit antingen genom att gode mannen entledi-
gats eller genom att det blivit förvaltarskap istället.

Vid årets inspektion har Lånsstyrelsen Fatt uppgifter om att en ersättare i
nämnden även är god man i kommunen. Länsstyrelsens handläggare ser
mycket allvarligt på detta, dä det är en klar jävssituation. Det rubbar även
förtroendet för hela verksamheten.

Enligt 19 kap. 9 § FB kan en ledamot eller ersättare i överförmyndamärnn-
den efter anmälan av Länsstyrelsen entledigas av tingsrätten, om det visar
sig att hon eller han inte är lämplig. Överförmyndarnämnden i Laholm har
att yttra sig över hur nämnden avser att agera I annat fall kommer Länssty-
relsen vända sig till tingsränen och begara att ersättaren entledigas.

Akt nummer 2011629
Förteekming plus årsräkninear för 2009-2011 är inkomna enligt dagboksbla-
det, men går inte att hitta i akten. Efter byte av ställföreträdare skickades
dessahandlingar ut till den nye ställföreträdaren för eodkännande. Enligt
Wärna ska handlingarna ha kommit tillbaka Överförmyndaren bör snarast
efterlysa dessa handlingar eller på annat sätt försöka återskapa dem.

Akt nummer
2011730, 2011593, 2011561, 2011689, 2013520, 200618, 2012532,
2011738, 2012542, 2013544, 2011641, 2012503, 2012546 och 2012553.
Samtliga utan anmärkning

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens handlängare har vid sin granskning fimnit ett antal brister i
både sak och av formell karaktar. Trots detta anser Länsstyrelsen alt det
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finns en stor vilja och ambition bland handläggarna. Länsstyrelsen firmer
den samlade kompetensen tillfredställande då handlägearna bl.a. har juridisk
och ekonomisk utbildning. Länsstyrelsen anser att det är viktiet att kansliet
får behålla, i vart fall, de resurser som numera finns för att ytterligare
komma ikapp och på sikt få en väl fungerande verksamhet Vidare är det
viktigt att handläggarna deltar i förekommen fortbildning inom området.
Länsstyrelsen har bemötts på ett mycket positivt sätt och fått god hjälp av
handläggarna under inspektionen.

Överfönnyndarnämnden i Laholm uppmanas att senast den 19 november
2013 komma in till Länsstyrelsen med redovisnine över vilka åtgärder som
vidtagits med hänsyn till den jävssituation som föreligger i nämnden.

Vid protokollet

Helen Andersson

Justerat

ars Schill

Bilaga
Ärsredogörelse för verksamhetsåret 2012

Kopia till
Överförmyndarkansliet i Ha1mstad,Box153, 301 05 Halmstad
Kommunfullmäktige i Halmstads kommun,
Komnumstyrelsen i Halmstads kommun,
Överförmyndaren i Hylte kommun, 314 80 Hyltebruk
Kommunfullrnäktige i Hylte kommun, -"-

"Konununstyrelsen i Hylte kommun, - -
Överförmyndarnämnden i Laholms kommun, 312 80 Laholm
Kommunfullmäktige i Laholms kommun, -"-
Kommunstyrelsen i Laholms kommun,
Pärmen
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LANSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LAN

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN -

Årsredogörelse avseende verksamhetsåret 2012 (to.m. den 31 december).

KOMMUN:
Halmstads, Hylte och Lahoirns kommuner i samverkan

ORGAN1SATIONEN

1. Vilket är det totala antalet årsarbetskrafter?

Kanslipersonal: 5,8+0,5 som köps från Halmstads kommuns ekonomiavdelning.
+ 0,35 överförmyndaren i Hylte kommun.

2. Hur ser överförmyndarkansliets öppettider ut? (Ange antal timmar per vecka då
kansliet är öppet.)

Kansliet åx dagligen bemarmat under kontorstid. Under 2012 öppen expeditionstid 10-
12 må-ti, to-fr, samt to aven 15-17, dvs tio timmar/vecka. Under 2013 är
eftermiddagstiden i stållet må 15-17 Övrig tid efter överenskommelse Därutöver
dawlig möjlighet att lämna och beaära utfående av handlinaar enligt förvaltningslagens
krav.

3. Mr och hur dokumenteras a) besök
telefonsamtal
klagomål

apokade besök noteras i respektive akt eller alman relevant handling, t ex
sammanställning över intresscrade nya ställföreträdare Spontana besök noteras i
telefonlogna eller i aktuell akt. Besök enbart i syfce att länma handlingar eller hämta
blanketter dokumenteras inte.

b)Telefonsamtal noterades under 2012 i telefonlogga och i akt om det finns anlednina
till tjänsteanteckning.

c)Klagomål per telefon, se ovan. Skriftliga klagomål dokurnenteras i akt.

4. Har det skett nagra lorancInngar orgamsationen under aret. I ex act ganer
delegationsordning? (Bifoga eventuella nya dokument.)

Samverkan gemensamt kansli from 1januari 2012.
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VERKSAMHE ENS OMFATTNING (per den 31 december 2012)

Antal kommuninvånare?

Halmstads kommun: 93 231,Hylte kommun 0 032,Laholms kommun: 23458

Antal pågående godmanskapsärenden per den 31 december 2012

Halmstads kommun: 508, Hylte kommun: 51. Laholms kommun: 191

Antal pågående firs altarskapsärenden per den 31 december 2012?

Halmstads kommun: 114. Hylte kommun:11, Lahohns kommun: 12

a) Antal pågående förmynderskapsärenden per den 31 december 2012?
b) Hur många av dessa är redovisningsskykliga?

Halmstads komIrnm:a) 71+147 enl FB 16:11 b) 45, Hylte kommun: a) 5-11 en1FB
16:11b) 1. Laholms kommun: a) 43+12 en1FB16:11 b) 12

Antal pågående godraanskap fdr ensamkommande barn per den 31 december 2012?

Halmstads kommun: 9, Hylte kommun:15, Laholms kommun: 3

Antal ansökningar/anmälningar om godmanskap/förvaltarskap som ännu inte har
skickats till tingsrätten eller avslutats av er9

Halmstads kommun: 12 ansökningar med förelägeande om yrtrande från tingsrätten
saknar forslag pajavvaktar åtagande från god man, 7 anmälningar från socialtjänsten
är under handläcuning för beslut om ansökan eller ej. Hylte kommun: 3+2, Laholms
kommun: 7+-

Har någon ärendegrupp särskilt ökat under året?

Ensannkommandebarn, beroendepå övertagande av Hylte kommuns ärenden, uppstart
av boende för ensarnkornmandebarn i Laholms kommun och en generellt kortare
handläggninestid i asylprocessen,vilket hkar genomströmningenpå kommunernas
asylplatser. Även förvaltarskapen har ökat med ca 1036i samverkansorganisationen.
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ANSÖKN1NGAR

Hur hanteras ansökningar om ställföreträdarskop som inkommer till er? Lämnas de
direkt till tingsrätten eller utreds de av er?

Ansökningar skickas direkt dU tingsrätten

Hur stor del av årsräkningarna kommer in i tid?

Halmstads kommun: 67 % (501 fore mars eller efter ansrand,245 föt sent), HySte
kommun: 70% (41 före 1 mars eller efter anstånd, 17 för sent). Laholms kommun:
73% (167 före 1 mars eller efter anstånd, 62 for sent).

Hur många påminnelser har gjorts under året?

Halmstads kommun: 82, Hylte kommun: 7, Laholms kommun: 19

(vilket visar att många årsräkningar kommer in mellan 1-15 mars)

Hur många vitesforelägganden har gjorts under året?

Halmstads kornmun: 8. Flyltekommun: 0, Laholms kommun: 1

Hur många anmärkningar har gjorts vid granskningen av årsräkningarna? Ange
vilka och anledningen till anmärkningen.

Halmstads kommun: 36, Hylte kommun: 8. Laholms kommun: 13

Fråmsta anledningen år att balansräkningen inte går ihop eller bristfälligt lämnade
uppgifter. Andra anledningar är t ex at ställföreträdarenhar sammanblandat
huvudmannens och egna tillgångar på samma konto, lånat ut pengar till huvudmannen
eller inte begärt samtycken till förvaltningsåtgärdernar sådana krävs.

När blev granskningen av årsräkningarna avseende år 2011 Idar?

2013-04-30
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18. Hur ofta och på vilket sätt kontrolleras att konton har överförmyndarspärrar?

Nya ställföreträdarskap vid granskning av förteckning. Vid byten av ställföreträdare i
samband med granskning av sluträkning. Årligen vid granskning av samtliga
årsräkningar. Årenden om utbetalning till spärrat konto enligt 16:11 FB kontrollerades
i början av året vid ärendets början i samband med utbetalningar från försäkringsbolae
och dödsbon men numera först vid förrnyndares begåran att disponera medlen.

STÄLLFÖRETRÅDARE

19. Vilken prövning av en ställföreträdares lämplighet görs?

Nya förordnade ställföretrådare kontrolleras mot rikspolisens och
kronofogdemyndighetens register. Krav på lämpliehetsintyg från två personer och
personlig intervju. Legala förmyndare kontrolleras i vissa fall mot
kronofogdernyndighelens och socialtjänstens register.

20. Görs en arlig omprövning av förvaltarskapet och i så fall när och hur gar den till?

Ja, i Halmstads kommun under 2012 i samband med inlärnnandet av årsräkningen och
för de övriga kommunerna under oktober-november månad. Samordnine sker under
2013 då all omprövning görs i oktober-november. Till underlag för den systematiska
omprövningen lieger framförallt de uppgifter förvaltama länmar i ett utsänt
frågefonnulär. Dänitöver far överformyndarkansliet uppgifter från förvaltarnas
redogörelser och vid andra kontakter som kan föranleda en omprövning.

21. a) Har samtliga banker i kommunen kontanthantering?
Om inte, hur löser ställföreträdaren de praktiska problemen?
Finns det någon risk för sammanblandning?

Nej, det blir allt vanligare att kontanthanteringen upphör eller koncentreras till
viss tid på dagen.
Vanlietvis genom bankornatuttag, några banker har avtal med Forex eller...
Dessvärre genom otillåten sammanblandnine - egna utlägg och ibland
internetöverföringar till eget konto. Detta år problem som vi ofta informerar
om och diskuterar med ställföreträdarna.

22. Hur många ställföreträdare har endedigats med anledning av att denne inte skött
sitt uppdrag? 1 så fall, av vilken anledning?
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23. a) Har någon polisannalning skett av ställföreträdare?
1 så fa11,av vilken anledning?
Vem giir polisanmälan?

Ja
1)Fönnyndare som väerat redovisa uttag från sina barns spärrade konton.
2)God man som entledigats under 2011 pga misskötsamhet
Höverförmyndaren
2)Ny ställföreträdare

24. Vilken relevant utbildning har Överförmyndarenf ledamöterna i,
Övertörmyndarnämnden/ersättaren fdr sitt uppdrag?

Halmstads kommun: Kanslichefen (jurist) är även överförmyndare, stadskontorets
administrative chef har trätt in som ersättarc i samband med sjukdom.
Hylte kommun: Politiskt utsedd överfönnyndare, tidigare banktjänsteman och
fastighetsmäklare, överförmyndarkansliets tf kanshchef/överförmyndarjurist är
ersättare
Laholms kommun: Nämndens ledamöter och ersättare är förtroendevalda med blandad
bakgrund, komperens och erfarenhet.

25. Har det under år 2012 skett något i övrigt som Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet
bör känna till

Stressrelaterad sjukskrivning beträffande flera i personalen.

26. Synpunkter på denna årsredogörelse?

Namn, telefonnummer, c-postadress på den som fy1lt i uppgifterna:

Eva Andersson Sköld, eva.andersson-skold(&halmstad.se 0702-815855
035-13 73 01 (exp)
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HYLTE KOMMUN
Kornmu•lecHngskontor

2013-08-30
Dlaranr

Hyltebruk 2013-08-25

Till kommunstyrelseo.
(För kännedom SBN)

Undertecknade revisorer har konstaterat att en av de granskningar "Upphandling och
Avtalstrohet" som utförts på vårt uppdrag av E&Y har ifrågasatts av Kommunstyrelsen.

Detta på erund av att Samhällsbyggnadsnämnden efter det art granskningen slutförts och
SBN haft god tid på sig att sakgranska innehållet offentliggjort uppgifter om avtal med NCC
som ej funnits med i det underlag som E&Y tillhandahållit inför sin granskning.

För vår sida år det en viktig trovårdighetsfråga an de granskningar gör verkligen år
relevanta.

Vi finner dä det anmärkningsvärt hur denna viktiga granskning har behandlats av ansvarig
nämnd avseende sakkontrollen och ställer följande fräga till KS.

Hur säkerställer KS att rutiner för den interna kontrollen på SBN i fortsättningen fungerar så
att dylika provokativa uppgifter i fortsåttningen undviks?

Anhållerskriftligt svar senast 2013-09-30(.... gm

ve I.4lstavssOfl
Ordförande Erik Karlsson

V Ordförande

Hyht koneenn Suargatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx kommunemahyllese Postpro 10 53 60-1

Kommunrevisionen 314 80 Hybehruk Fax 0345 - 1M 90 vnmv hylle.se Bankgin0 434 - 4354
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