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Kommunrådet har ordet

Valresultatet 2014 resulterade i att en ny politisk ma-
joritet kunde bildas i Hylte kommun. Socialdemokra-
terna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
SPI Välfärd utgör från 2015 FRAMTID HYLTE. 
Under det inledande året har mycket kraft lagts på 
att organisera samarbetet och hitta former för sam-
verkan partierna emellan. I mars kunde kommun-
fullmäktige besluta om den politiska inriktningen 
för Hylte kommun kommande mandatperiod. I pro-
grammets 24 punkter pekas riktningen för framtiden 
ut tydligt. Prioriterade områden är förskola/skola, 
integration, miljö/klimat samt näringspolitiken.

Behoven av en digital infrastruktur har diskuterats 
en längre tid. Våra tre fiberföreningar har varit pion-
järer och drivit utvecklingen i sina geografiska om-
råden på ett framgångsrikt sätt. Först i mål med att 
tända upp sitt fibernät blev Unnaryds fiberförening. 
Från kommunens sida har vi med stor oro konstat-
erat att intresset från marknadskrafterna att bygga 
fiber i våra tätorter varit extremt lågt. Därför inledde 
vi under 2014 samtal med ett flertal aktörer hur en  
utbyggnad skulle kunna ske. I mars månad var vi 
överens med IP Only om ett samverkans- och konces-
sionsavtal om fiberutbyggnad i hela Hylte kommun. I 
avtalet förbinder vi oss att ansluta samtliga kommu-
nala fastigheter samt Hyltebostäders bostadsbestånd 
mot att IP Only förpliktigades att erbjuda minst 95% 
av våra invånare och företag digital infrastruktur se-
nast 2020. Utbyggnaden kom igång i juni och ett år 
senare kommer vi ha gått från en anslutningsgrad på 
6% till 80% av fiber i kommunen. Från sämst till 
bäst i Halland på ett år!

Befolkningsökningen har fortsatt att vara stark under 
2015. Vid årsskiftet var vi 10 514 invånare (+236). 
En fantastisk utveckling på två år med en ökning 
med 512 invånare. Födelseöverskottet blev positivt 
även i år +17.  Övriga ökningen beror på inflyttning 
från övriga riket samt utlandet. Utöver denna ökning 
bodde det under året mellan 400-600 asylsökanden 
i kommunen i Migrationsverkets försorg. Detta har 
påverkat de kommunala verksamheterna, framförallt 
inom skola och förskola. Vi har växtverk inom vissa 
områden.

Hylte kommuns ekonomi har utvecklats väl under 
2015. Året inleddes dock med negativa prognoser för 
nämnderna. I april fick kommunstyrelsen en prog-
nos på -10,6  mkr för året. Det föranledde oss att 
vidta kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen. 
Nämnderna förbättrade därefter prognoserna månad 
för månad och vid bokslutet kan vi nu konstatera att 

man gemensamt nådde balans. Ett fantastiskt arbete 
av nämnderna. 

I övrigt har de ekonomiska parametrarna utvecklats 
väl. Ett lågt ränteläge och ökande inkomster kop-
plade till befolkningsökningen är gynnsamt. Under 
året kom ytterligare en återbetalning från AFA på 
cirka 4,5 mkr. Resultatet för 2015 slutade på +20,3 
mkr. Det bästa i kommunens historia. I december 
beslutade riksdagen om ett extra statsbidrag till 
kommunerna på ca 10 miljarder kronor. Av dessa 
hamnade nästan 48 mkr i Hylte kommun. Detta 
bidrar till vår starka likviditet, +102,3 mkr. Under 
året har vi dessutom tagit första steget med målet att 
minska kommunens upplåning genom att amortera 
22,4 mkr på de långfristiga skulderna.

Hylte kommun växer och går bra ekonomiskt. Vi 
tycker det är viktigt att denna utveckling kommer så 
många till del som möjligt. Därför har vi under året 
genomfört reformer för att öka rättvisan kommunin-
vånare emellan. Inför nästa år är avgiften till Kultur-
skolan halverad. Vi har även utjämnat skillnaderna 
helt i pris mellan färdtjänst och vanlig kollektivtrafik 
och infört en julpeng till de barnfamiljer som är i be-
hov av försörjningsstöd.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla kom-
muninvånare för sina olika engagemang i föreningar, 
kyrka och näringsliv och övriga civilsamhälle. Det är 
vi som bor och verkar i Hylte kommun som skapar 
vårt gemensamma samhälle.  

Text: Ekonomienheten 
Layout: Informations- och kanslienheten
Foto: Hylte kommun
Bild framsida: Camp Vallsnäs 2015

Ronny Löfquist (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Vi växer så det knakar!



Kommunchefen har ordet

2015 är det år som vi kommer att minnas som året 
då Hylte kommun tog ett större ansvar än de flesta 
kommuner i Sverige när det gäller mottagande av 
nyanlända och asylsökande. Med ett mottagande 
på 400 nyanlända och en asylmottagning med 600 
personer är det nivåer som vi som kommun aldrig 
har varit i närheten av tidigare. Detta har inneburit 
en stor utmaning för kommunen att hinna organis-
era sig tillräckligt snabbt för att främst kunna möta 
ökade behov inom förskola och skola, både vad 
gäller lokaler och personal. Det är också angenäma 
problem att få växa och få möjlighet att ta del av 
tillväxtpotentialen som detta kan innebära för vår 
kommun.  

För att ytterligare sätta möjligheterna med en lyckad 
integration i fokus har vi under året fått beviljat 25 
miljoner kronor från Europeiska socialfonden till 
Integration Halland, där vi tillsammans med övriga 
kommuner i Halland drar nytta av varandras kun-
skaper för en lyckad integration. Detta är ett initia-
tiv från Hylte kommun som också är projektägare. 
Under året har det dessutom arbetats fram ett om-
fattande åtgärdspaket på 33 mkr för att möta vår 
utmaning riktat till barn- och unga, jobb och sys-
selsättning och föreningsliv och civilsamhälle.

2015 är också ett år med fortsatt god ekonomi, där 
kombinationen stor befolkningsökning, procen-
tuellt topp 5 i Sverige, hög kostnadsmedvetenhet 
med små avvikelser i nämnderna, historiskt låga 
räntor och relativt lågt investeringsutfall gör att 
vi kan glädjas åt ett av kommunens bästa resultat 
någonsin  som  slutar på drygt 20 mkr.

Under året har projektering påbörjats för en ny 
skola i Hyltebruk som skall inrymma 200 elever 
och ersätta befintligt låg- och mellanstadie på Ör-
naskolan, detta kommer att bli en av de större in-
vesteringar kommunen har gjort och kommer att 
upphandlas under våren 2016.

2015 införde vi också en ny styrmodell med en 
tydligare styrning mot resultat, detta innebär en 

möjlighet till en bättre precision i styrningen av 
den kommunala servicen och ett bättre resursutnyt-
tjande.

Vi har också tagit ett stort kliv när det gäller fiber-
anslutningar i kommunen. Redan vid halvårsskiftet 
2016 förväntas 80% av invånarna fått möjlighet att 
ansluta till fiber, detta är en viktig förutsättning för 
kommunens utveckling. Under året har vårt arbete 
med e-förvaltning vidareutvecklats och kommer att 
innebära att vi ökar tillgängligheten för medbor-
garna både digitalt och via kontaktcenter vid det 
fysiska besöket. Den digitala utvecklingen kommer 
att bli allt viktigare för kommunen för att vi skall 
kunna behålla och vidareutveckla vår service på ett 
positivt sätt och nu börjar grundförutsättningarna 
finnas.

Under det gångna året har vi lagt stort fokus på 
utveckling och att hinna växa tillräckligt snabbt, 
ett stort tack till alla berörda som har gjort detta 
möjligt.

Ett år med mycket utveckling

Per Borg
Kommunchef
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Så här läser du Hylte kommuns årsredovisning

Kapitel 1 
Förvaltningsberättelse 
Det första kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala 
redovisningslagen ska ingå i årsredovisningen. Den innehåller en uppföljning av 
kommunens verksamhet och ekonomi. 

En jämförelse av hur kommunen uppfyller sitt uppdrag jämfört med andra kommu- 
ner inleder kapitlet. Vidare följer ett avsnitt om god ekonomisk hushållning. Därefter 
följer ett avsnitt om samhälle och hållbar utveckling. En personalekonomisk redovisn-
ing ingår under fokusområdet Organisation. Kapitlet avslutas med en avstämning av 
de finansiella målen samt en finansiell analys.

Kapitel 2
Kommunens verksamheter
I andra kapitlet finns en sammanfattning av hur kommunens verksamheter har bedri-
vits under 2015. Verksamheterna beskrivs sammanfattande under respektive nämnd; 
kommunstyrelsen, räddningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, arbets- och nä-
ringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden.

Varje del inleds med en kort beskrivning av måluppfyllelse, därefter följer ett avsnitt 
om nämndens ekonomi samt en text om framtiden. Inom varje område finns också en 
beskrivning av viktiga händelser under året. En tabell med Året i siffror avslutar varje 
del.

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

Kapitel 3
Räkenskaper
Det tredje kapitlet inleds med en sammanställning av finansiella nyckeltal och en   
beskrivning om hur intäkter och kostnader fördelats under 2015. Därefter följer en 
drift- och  investeringsredovisning och en kort beskrivning av de större investerin-
garna. 

Kapitlet avslutas med kommunens och koncernens räkenskaper, noter samt redovis-
ningsprinciper.

Kapitel 4
Revisionsberättelse för 2015
I revisionsberättelsen redovisar kommunens revisorer resultatet av sin granskning. Re-
visionsberättelsen innehåller en bedömning om räkenskaperna är rättvisande och om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat.



 

 
Organisationsschema

2

Organisationsschema

Politikerna är uppdragsgivarna 
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kom-
munstyrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för 
den kommunala verksamheten. De anger inriktningen 
för kommunens verksamheter - vad som ska priorite-
ras och vad som ska genomföras. 

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

De kommunanställda är verkställande
Det är de anställda, medarbetare och chefer som an-
svarar 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 - poli-
tikerna.

Kommunlednings-
kontorKommunstyrelseKommunfullmäktige

Personalutskott

Räddningsnämnd

Krisledningsnämnd

Arbets- och närings-
livskontor

Arbets- och närings-
livsnämnd

Revision

Valberedning

Valnämnd

Barn- och 
ungdomskontor

Barn- och 
ungdomsnämnd

OmsorgskontorOmsorgsnämnd

Samhällsbyggnads-
kontor

Samhällsbyggnads-
nämnd

Tillsynsnämnd

Samverkansnämnder

Patientnämnden
Hjälpmedels- och

hemsjukvårdsnämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunala bolag

Brottsförebyggande rådet
Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala pensionärsrådet
Lokala folkhälsorådet

Rådgivande organ

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
Hallwan AB (25%)
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Kommunstyrelsens ledamöter 2015

Henrik Erlingson (C)
Oppositionsråd, 
2:a vice ordförande

Ronny Löfquist (S)
Kommunråd, ordförande,  

Bengt Åke Torhall (L)
Ledamot fr.o.m. 2015-11-01

Johan Edenholm (KV)
Ledamot

Jerzy Golowkin (SD)
Ledamot

Krister Mattson (S)
Ledamot

Maria Johansson Arnström (S)
Ledamot

Marie Louice Lindström (S)
1:a vice ordförande  

Johan Fahlén Söderberg (S)
Ledamot

Anna Roos (C)
Ledamot

Thom Ericsson (M)
Ledamot

Stefan Yngstrand (L)
Ledamot t.o.m. 2015-11-01
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Folkmängd 31 december 2015 10 514
därav kvinnor 5 103
därav män 5 411

Folkmängdsförändring 236
inflyttningsnetto 219
födelsenetto 17

Kommunens yta 1 009 km2

Årets resultat 20,3 mkr
Årets investeringsvolym 31,1 mkr

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

Fakta om Hylte kommun Mandatfördelning 2015

Kommunfakta 2015

*Under 2015 har två av ledamöterna blivit politiska vildar



 
Viktiga händelser under 2015

 5

Mandatfördelning 2015

Viktiga händelser under 2015

Priser under 2015
Under kommunfullmäktigemötet i 
december delades diplom och blom-
mor ut till kommuninvånare som har 
utmärkt sig speciellt under 2015.

Årets Miljöpris 2015

Bosgårdskommitténs  
arbetsutskott

Årets Kulturpris 2015

Judith Etzold och Evelina 
Håkansson tog emot 
årets kulturpris för sitt 
arbeta med Hyltes första 
konst- och hantverks-
runda.

Årets Ungdomsledare 2015

Sofia Theander fotbollsträ-
nare Hyltebruks IF, och Ola 
Skoogh tränare och 
ledare Hylte/Halmstad 
volley, delade på priset för 
årets ungdomsledare.

Räddningsnämnden har 
investerat i en ny förstabil 
som togs i drift i maj. 

Under våren star-
tades en så kallad 
förberedelseklass 
upp i Örnaskolans 
lokaler. Syftet är 
att ge kommun-
ens nyanlända en 
grundläggande 
introduktion i det 
svenska språket 
samt kunskaper 
om det svenska 
samhället.

Kommunen har ett fortsatt stort 
flyktingmottagande. Den ökning som 
började våren 2013 har fortsatt under 
2015.  

Kalkning av kommunens sjöar 
har gjorts med hjälp av bidrag 
från Länsstyrelsen.

Den positiva spiral 
som har kunnat 
påvisas de senaste 
åren i Örnahallens 
Hälsocenters ut-
veckling har fortsatt 
även under 2015.
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Integration Hylte
 – ett projekt för bättre mottagande

Under våren 2014 till december 2015 har projektet Integration Hylte pågått. Syftet med projektet har 
varit att förbättra kommunens mottagande av nyanlända och ge dem en bättre samhällsorientering 
genom projektets samverkan med andra aktörer inom samhället. 

Som utgångspunkt har projektet haft tre mål:
• Att fler kommer i egen försörjning genom att bland 

annat stimulera näringslivet till praktikplatser och 
nystartsjobb, men också främja nyföretagande.

• Överbrygga kulturella skillnader genom att spri-
da kunskap när olika kulturer möts i exempelvis 
skolor, föreningar och företag.

• Samordna samhällets organisationer för att för-
bättra dialogen och samhällsorientering för nyan-
lända.

Resultat
Enligt projektledare Anders Blomqvist har projektet  
lyckats väl. Intresset har varit stort, stora delar av civil-
samhället, invandrargrupper och berörda myndigheter 
har deltagit och bidragit på ett positivt sätt. Genom 
att arbeta tillsammans har kontaktytorna blivit fler 
och samarbetet stärkts. Ett tydligt resultat är att både 
myndigheter och föreningar närmat sig varandra. De 
arbetar idag mer samordnat än tidigare.  
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Hej Emma! Berätta lite om projektet! 
Projektet grundar sig i att göra det enklare för våra 
nyanlända att ta sig in på arbestmarknaden. Samver-
kansparterna anordnar aktiviteter som riktar sig till 
de personer som ingår i Arbetsförmedlingens etabler-
ingsuppdrag. Aktiviteterna innehåller allt från men-
torskap och studievägledning till arbetsplatskultur 
och kartläggningsverktyg. Parallellt som aktiviteter 
genomförs för deltagare ska en lärplattform byggas 
upp. I lärplattformen ska goda exempel kunna spri-
das men också ge möjligheter för samverkansparterna, 
näringsliv och tredje sektor att samarbeta mer över 
sina organisationsgränser.  Med hjälp av gemensamma 
erfarenheter skapar vi en bättre start i Halland.

Vad har projektet för mål?
Projektets övergripande mål är att bidra till att korta 
vägen till utbildning och anställning för den primära 
målgruppen samt att bidra till att öka andelen nyan-
lända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser 
övergår till utbildning och anställning.

Vilka organisationer deltar i projektet?
Projektet ägs av Hylte kommun och drivs som ett 
samverkansprojekt mellan de sex kommunerna i Hal-
land. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen vilket är 
en förutsättning för att projektet ska kunna fungera. 
Högskolan i Halmstad är också en del av projektet. 
Region Halland och Länsstyrelsen är en del av styr-
gruppen. Vi kommer också att knyta närings- och 
föreningsliv som intressenter i projektet.

Hur länge ska 
projektet pågå?
Projektet pågår fram 
till och med sista au-
gusti 2018, och de 
två sista månaderna 
är en avslutande fas.

Vad har ni 
arbetat med 
under 2015?
Under hösten 2015 har projektet haft en analys- och 
planeringsfas. Det innebär att vi har arbetat med att 
konkretisera de olika lokala aktiviteterna, dragit upp 
riktlinjer för samverkan och börjat planera den lär-
plattform där både samverkansparterna men också 
övriga samhället ska kunna lära av varandra.

Under 2015 startade projektetet Integration Halland. Det är ett sam-
verkansprojekt där kommunerna i Halland, Arbetsförmedlingen och 
Högskolan i Halmstad tillsammans arbetar för att förenkla nyanländas 
väg in på arbetsmarknaden. Hylte kommun är projektägare och Emma 
Gröndahl är projektledare. Vi ställde några frågor till Emma för att få 
veta lite mer. 

 - för att förenkla vägen in på arbetsmarknaden

Integration Halland



Förvaltningsberättelse



11

 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll
Vi jämför oss med andra kommuner  s. 12
Det här avsnittet innehåller resultatet av Kommun-
ens Kvalitet i Korthet som är ett jämförelseprojekt 
som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. 
 

God ekonomisk hushållning                             s. 14 
Här kan du läsa om kommunens styrmodell och om 
kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning. 
Du kan också läsa om den interna kontrollen.

Samhälle                                                              s. 16 
Här finns ett avsnitt om befolkningsökningen och hur 
omvärlden påverkar kommunen. Här finns också ett 
avsnitt om kommunens miljöarbete under rubriken 
Hållbar utveckling och naturvård.

Teckenförklaring

Resultatet är förbättrat sedan föregående mätning ➚

Resultatet är likvärdigt med föregående mätning ➙

Resultatet är försämrat sedan föregående mätning ➘

Det finns inget värde att jämföra med ▬

Förändringen över tid visas genom trendpilar

Organisation                                                       s. 18
Här kan du läsa om kommunen som arbetsplats. Här 
finns bland annat en redovisning av kommunens sjuk-
frånvaro och framtida pensionsavgångar.

 
Finansiell analys                                                 s. 22 
Det här avsnittet innehåller kommunens finansiella 
analys som ska ge en överblick över kommunens finan-
siella ställning på kort och lång sikt.
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Vi jämför oss med andra kommuner

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kom-
munernas kvalitet ur ett invånarperspektiv. Kommunens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL). För närvarande deltar cirka 230 kommuner i detta jämförelsenätverk.  

Vi jämför oss med andra kommuner

Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem  
perspektiv:

• Tillgänglighet

• Trygghet

• Information och delaktighet

• Effektivitet

• Kommunen som samhällsutvecklare

Resultaten kan ge ett bra stöd för förtroendevalda att 
få en sammanfattande bild av kommunens kvalitet i 
jämförelse med andra kommuner. Redovisningen är 
även ett bra underlag i dialogen med invånarna. Här 
nedan anges hur Hylte placerar sig jämfört med andra 
kommuner.

Läsanvisning                                                                     Färgkod

Hylte tillhör kommunerna med bäst resultat 1

Hylte tillhör kommunerna med näst bäst resultat 2

Hylte tillhör kommunerna med näst sämst resultat 3

Hylte tillhör kommunerna med sämst resultat 4

Resultat saknas X

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om hur lätt eller svårt det är att 
komma i kontakt med kommunen. Håller kommunen 
öppet på de tider som allmänheten har möjlighet att 
ta del av det som erbjuds? Här mäts också hur långa 
väntetider olika delar av kommunen har eller kort sagt, 
hur snabbt man får hjälp.

2015 2014

Andel som får svar på en enkel fråga via 
e-post inom två arbetsdagar

2 3

Andel som får ett direkt svar på en enkel 
fråga per telefon

2 2

Andel som upplever ett gott bemötande 
vid kontakt med kommunen per telefon

1 1

Huvudbiblioteket, simhallen och 
återvinningsstationens öppetider på 
kvällar och helger

3 3

Andel barn som fått plats på förskola på 
önskat placeringsdatum 

4 3

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

4 4

Väntetid i dagar från ansökningsdatum 
till erbjudet inflyttningsdatum till 
äldreboende

2 2

Hur lång är handläggningstiden i snitt 
för att få försörjningsstöd vid nybesök?

X 1

Trygghet

Frågorna handlar om hur trygga invånarna känner sig 
i Hylte kommun. Även om det är en upplevelse och 
därför ganska svårt att mäta på andra sätt, kan trygg-
het också vara att känna igen den som knackar på 
när hemtjänsten kommer, eller att inte ha alltför stora 
grupper med barn i varje förskoleklass.

2015 2014

Hur trygga och säkra känner sig 
invånarna i kommunen?

X X

Antal olika vårdare som besöker en 
hemtjänsttagare under 14 dagar

2 2

Antal planerat närvarande barn per 
årsarbetare i förskolan

4 4

Antal faktiskt närvarande barn per 
årsarbetare i förskolan

3 1

Delaktighet och information

Under den här rubriken hittar du mått som handlar om 
förutsättningar för medborgarinflytande och demokra-
ti samt om kvaliteten på kommunens webbplats.

 2015 2014

Valdeltagande Kommunvalet X 4

Hur god är kommunens 
webbinformation till invånarna?

2 2

Hur väl möjliggör kommunen för 
invånarna att delta i kommunens 
utveckling?

3 3

Hur väl upplever invånarna sin insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet?

X X
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Effektivitet

Detta avsnitt behandlar frågor om kommunens effek-
tivitet, alltså vilket resultat man får ut av genomförda 
satsningar. Det visar vilken kvalitet som uppnås i ex-
empelvis skola och i omsorg med de resurser kom-
munen förfogar över.

2015 2014

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i 
förskolan?               

1 1

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i 
kommunen i de nationella proven?

4 3

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i 
kommunen i de nationella proven?

3 2

Andel behöriga elever till något nationellt 
program på gymnasiet

4 1

Elevers syn på skolan och undervisningen 
i åk 8

4 4

Kostnad per betygspoäng i grundskolan 3 2

Andel elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen

1 1

Kostnad för de elever som inte fullföljer 
ett gymnasieprogram

2 2

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt 
boende?

3 2

Vad kostar en plats i kommunens 
särskilda boende?

3 2

Andel kunder som är ganska/mycket 
nöjda med sitt särskilda boende

1 1

Vilket omsorgs- och serviceutbud har 
hemtjänst finansierad av kommunen?

2 3

Vad är kostnaden per vårdtagare inom 
hemtjänsten i kommunen?

3 3

Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst

3 1

Vilket kvalitetsaspekter finns inom LSS 
grupp- och serviceboende?

1 1

Andel ungdomar som intekommit 
tillbaka ett år efter avslutad insats eller 
utredning

1 1

Samhällsutveckling

Måtten för samhällsutveckling är en blandning av 
mått. En del mått kan kommunen själv påverka medan 
andra mått påverkas av sådant som är utanför kom-
munens kontroll. Båda är dock viktiga för samhällsut-
vecklingen. Här behandlas bland annat frågor om hur 
stor andel av befolkningen som har jobb, hur folk mår, 
hur väl kommunen jobbar med miljöfrågor och hur bra 
invånarna tycker att kommunen är att bo och leva i.

2015 2014

Andel förvärvsarbetare i kommunen 3 2

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?

4 4

Hur många nya företag har startats per 
1 000 invånare i kommunen?

4 3

Vad ger företagarnas sammanfattade 
omdöme om företagsklimatet i 
kommunen?

3 X

Hur högt är sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare?

1 1

Hur effektiv är kommunens hantering och 
återvinning av hushållsavfall?

3 X

Hur stor är kommunorganisationens andel 
miljöbilar av totala antal bilar?

3 4

Hur stor är andelen inköpta ekologiska 
livsmedel?

4 3

Hur ser invånarna på sin kommun som en 
plats att bo och leva på?

X X
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God ekonomisk hushållning

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

God ekonomisk hushållning

Styrmodell 
Kommunens styrmodell är ett viktigt stöd i arbetet för 
att uppnå god ekonomisk hushållning. Styrmodellen 
kan betraktas som ett signalsystem som både vägleder 
och styr kommunen mot god ekonomisk hushållning. 
Styrmodellen till och med 2015 innefattar ekonomi- 
och kvalitetsstyrning och bygger på mål tillsammans 
med resurser. Politiker prioriterar och beslutar om 
fördelning av resurser samtidigt som de ska skapa 
förutsättningar för att uppnå kvalitet i verksamheter-
na. Verksamheternas ansvar är att leverera det poli-
tikerna beslutat om med hjälp av de resurser de blivit 
tilldelade. Under 2015 har detta avspeglats i form av 
serviceåtaganden bland nämnderna. Dessa åtagan-
den formulerar vad som utlovas till medborgare och 
företag. Därutöver har kommunen haft sex finansiella 
mål. Utgångspunkten med de finansiella målen är att 
varje generation är med och betalar för sin konsum-
tion. På så sätt säkerställs att kommunens ekonomi 
inte urholkas.   

Ny styrmodell 2016 – fokus resultatstyrning 
Under 2014 och 2015 har ett arbete pågått med att 
arbeta om styrmodellen. Den nya styrmodellen, som 
gäller från och med 2016, bygger på resultatstyrning 
vilket innebär att kommunens grunduppdrag följs upp 
och utvärderas både vad gäller kvalitet och resurser. 
För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens 
verksamheter delats in i sex olika områden oberoende 
av nämndsindelning:

Utbildning och barnomsorg

Omsorg och hjälp

Kultur och fritid

Bygga, bo och miljö

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Till dessa områden kommer nyckeltal, beslutade av 
kommunfullmäktige, med kvalitetsnivåer att kopplas 
för att kunna utvärdera grunduppdragets resultat. 

Uppföljning av god ekonomisk hushållning
Kommunens egna mätningar visar att 75 procent av 
de antagna serviceåtagandena uppfyllts helt. Åtta pro-
cent har delvis uppfyllts. Under det gångna året har 
viktiga delar av kommunens verksamheter präglats 
av det stora mottagandet av nyanlända och asylsö-

kande. Det har i sin tur färgat nämndernas målupp-
fyllelse. Exempelvis har barn- och ungdomsnämnden 
inte kunnat erbjuda samtliga familjer barnomsorg 
inom fyra månader. Det ökande elevantalet i kombina-
tion med lärar- och lokalbrist har också medfört att 
SFI inte kunnat erbjudas inom fem arbetsdagar. En  
närmare analys av nämndernas måluppfyllelse finns i 
respektive nämnds bokslut.

Måluppfyllelse serviceåtaganden

75%

8%

7%

10%

Måluppfyllelse Serviceåtaganden

Uppfyllda, 75%

Delvis uppfyllda, 8%

Ej uppfyllda, 7%

Ej utvärderade, 10%

Av de finansiella målen har fem av de sex målen upp-
fyllts. Det mål som inte uppfyllts gäller soliditeten med 
målnivån på 28,1 procent. Trots ett resultat på 20,3 
mkr har soliditeten endast stärkts med 0,1 procent-
enheter och uppgår vid bokslutet till 27,5 procent. I 
huvudsak beror den måttliga förändringen på att de 
likvida tillgångarna ökat kraftigt med cirka 60 mkr. 
Av de 60 mkr utgör 43,2 mkr det särskilda statsbidrag 
kommunen erhåll i december med anledning av flykt-
ingsituationen. För en mer djupgående analys, se avs-
nittet om den finansiella analysen längre fram i förvalt-
ningsberättelsen. 

Måluppfyllelse finansiella mål

83%

17%

Måluppfyllelse Finansiella nyckeltal

Uppfyllda, 83%:

Ej uppfyllda, 17%
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God ekonomisk hushållning
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Med nuvarande styrmodell lyder kommunens defi-
nition av god ekonomisk hushållning 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 anläggningstill-
gångar”. Med utgångspunkt från definitionen och när 
måluppfyllelsen av de finansiella och verksamhets- 
mässiga målen vägs samman, är bedömningen att 
Hylte kommun delvis uppnått god ekonomisk hushåll-
ning under 2015.

Intern kontroll
Intern kontroll är ett komplement till kommunens styr-
modell. Den är till för att skapa ordning och reda och 
skapa trygghet i organisationen. Nämnderna ansvarar 
för att det årligen upprättas en intern kontrollplan. De 
ska också se till att den interna kontrollen är tillräck-
lig och att rapportering av resultatet sker till revisorer 
och kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har ett 
övergripande och samordnande ansvar för den interna 
kontrollen. 

Inom kommunstyrelsen har ett antal områden upp-
märksammats som inte fungerat enligt gällande kon-
trollplan. Med anledning av bristerna har bland annat 
nya riktlinjer arbetats fram vilka förväntas antas under 
2016.  

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar idag mer aktivt 
med den interna kontrollen. Kontoret har under året 
arbetat med uppkomna avvikelser från 2014. Upp-
följningen avseende 2015 visade att samtliga områden 
fungerat förutom smärre avvikelser.   

Uppföljningen av arbets- och näringslivsnämnden visar 
att alla deltagare inom arbetsmarknadsenheten har en 

upprättad handlingsplan. Det är en förbättring jämfört 
med 2014. Inom socialtjänsten visar uppföljningen på 
ett behov av mer dialog och utbildning gällande vis-
sa delar av journalanteckningarna. Sammantaget var 
dock journalanteckningarna av god kvalitet.

Av barn- och ungdomsnämndens uppföljning framgår 
att flera av områdena behöver nya mallar och rutiner 
för att fungera optimalt. Detta arbete kommer påbör-
jas samt följas upp under 2016. 

Av den interna kontroll omsorgsnämnden genomfört 
2015 konstaterades att samtliga områden fungerat. 
Det innebär även att de avvikelser som iakttogs 2014 
har åtgärdats.

Räddningsnämnden har inte haft någon intern kon-
trollplan för 2015. Handlingsprogram för arbete med 
skydd mot olyckor och extraordinära händelser utgör 
för närvarande nämndens kontrollplan. En ny plan 
kommer att utformas under 2016.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har utarbetat en intern 
kontrollplan för 2015. Uppföljningen visade att fyra 
av fem områden kontrollerats varav ett inte fungerat. 
Området gällde attestreglementet med fokus på regler-
na kring representation och kurser där momentet att 
registrera deltagare brister. Berörd personal kommer 
under 2016 att informeras om reglerna och en ny upp-
följning kommer att ske.

Hylte kommun har från och med 2015 en gemensam 
överförmyndarnämnd med Halmstads och Laholms 
kommun där Halmstads kommun tagit fram en ge-
mensam intern kontrollplan för 2015. I uppföljningen 
framgår att tre områden är uppfyllda, ett är delvis upp-
fyllt och ett ej uppfyllt. Vidare arbete fortsätter under 
2016.
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Omvärlden påverkar
I likhet med andra kommuner, myndigheter och företag 
är Hylte beroende av sin omvärld för sin verksamhet. 
Det som händer i omvärlden påverkar förväntningar, 
behov och möjligheter i den kommunala verksamheten. 

Rekordmånga asylsökande
Migrationsverkets preliminära siffror visar att strax 
över 1,5 miljoner människor ansökte om asyl i EU/ESS 
2015. Tyskland har tagit emot flest asylsökande med 
över en miljon. Sverige blev det näst största mottagar-
landet i EU med cirka 163 000 asylsökande, varav 35 
400 ensamkommande barn. 163 000 asylsökande är 
en rekordnivå för Sverige, aldrig har så många tagits 
emot under ett år. 

I Migrationsverkets februariprognos presenteras tre 
antaganden om antalet asylsökanden i Sverige 2016, 
från 70 000 till 140 000 personer. Dock betonas, på gr-
und av stor osäkerhet, att inget alternativ är mer troligt 
att inträffa än det andra.

Enligt Migrationsverket kommer gränskontrollerna 
längs Schengens yttre gräns mellan Grekland och 
Turkiet ha störst betydelse för antalet asylsökande i 
Sverige 2016. 

Befolkningsutveckling
Kommunens befolkning uppgick vid årsskiftet till 10 
514 personer, en ökning med 236 personer mot 2014. 
Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- och 
födelsenetto, 219 respektive 17 invånare. Procentuellt 
har befolkningstillväxten ökat med över två procent-
enheter både 2014 och 2015. I jämförelse med övriga 
riket är det en tillväxt som är mer än dubbelt så hög. 
Enligt SKL är den demografiska utvecklingen en av de 
stora utmaningarna för kommunerna. Med en ökande 
befolkning krävs en långsiktig planering och styrning 
för att verksamheterna ska hålla en god kvalitet. 

Åldersstrukturen i Hylte utmärker sig då det finns rela-
tivt få personer i åldersgruppen 20-44 år. Andelen in-
vånare i åldersintervallet 0-19 år ligger samtidigt över 
riksgenomsnittet. Även andelen invånare i intervallet 
65 år och äldre ligger över genomsnittet. 

Åldersstruktur 2015

Befolkningsutveckling 2005-2015

Under 2015 har kommunens befolkning fortsatt att växa med 236 nya invånare. Det är positivt att befolkningen 
växer. Samtidigt är det en utmaning för verksamheterna att hänga med i den snabba befolkningsökningen. 
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Hyltes näringsliv
Vid årsskiftet fanns det cirka 1 280 registrerade företag 
i Hylte kommun, en ökning med 68 företag jämfört 
med 2014. Utvecklingen av näringslivet är positiv och 
många av företagen har gynnats av nya orderingångar 
och en växande besöksnäring. 

I näringslivet finns en bredd med uppskattningsvis 
240 olika branscher. Jord-, skogs- och fiskbranschen 
följt av handel och byggverksamhet representerar de 
två största branscherna. För att stärka näringslivet 
ytterligare har kommunen i samarbete med de lokala 
företagen tagit fram ett näringslivsprogram med olika 
prioriterade områden. Några av områdena syftar till 
att främja samverkan mellan skola och näringsliv och 
bistå med service till både nya och etablerade företag. 
Kommunen är även med och ordnar nätverksträffar, 
gör företagsbesök, anordnar entreprenörsskolor samt 
hjälper företag som vill etablera sig i kommunen. 

Konjunkturläget
Sveriges BNP ökade med 4,1 procent under 2015. 
En ökning som placerar Sverige i toppskiktet bland 
OECD-länderna. Uppgången är bred och förklaras av 
konsumtion, investeringar och export. Den utdragna 
lågkonjunkturen bedöms snart att övergå i en hög-
konjunktur. Konjunkturinstitutet förklarar uppgången 
som en följd av den expansiva ekonomiska politiken. 
Det låga ränteläget driver på den inhemska efterfrågan 
samtidigt som det bidrar till att kronan är svag. Till-
sammans med betydande investeringar i OECD-länder 
gynnar detta svensk export. Utvecklingen av den sven-
ska ekonomin avspeglas även i resursutnyttjandet som 
fortsätter att öka samtidigt som arbetslösheten i riket 
faller till 6,5 procent 2017. 

Hållbar utveckling och naturvård
Hylte kommun är en ekokommun. Det innebär att 
kommunen strävar efter att minimera sin miljöpåverkan 
samtidigt som människors behov tillgodoses. Kommun-
ens olika planer och strategier är vägledande för att 
styra verksamheten i hållbar riktning.

Händelser 2015
Under 2010 till 2014 har ett energieffektiviseringspro-
jekt pågått. I slutredovisningen 2015 blev det tydligt 
att målet med minst 30 procent förnybart bränsle i 
kommunens bilar inte uppnåtts. För att målet framöver 
ska uppnås har ett arbete inletts med att ta fram regler 
kring vilka typer av bilar som får köpas in. 

Hyltebostäder och kommunen har skrivit avtal om 
inköp av miljömärkt el. Avtalet började gälla den 1 
januari 2015. Avtalet innebär att kommunen köper in 
100 procent miljömärkt el. 

Genom bra upphandlingar är kommunen på god väg 
att närma sig målet om att andelen inköpta ekologi-
ska livsmedel ska uppgå till minst 25 procent. Totalt 
för 2015 uppgick andelen ekologiska livsmedel till 19 
procent, en ökning med cirka 5 procentenheter mot 
föregående år.

Andelen tågresor i tjänsten har ökat mycket sedan 
kommunen infört företagskort på Hallandstrafiken. 
En jämförelse mellan åren 2011 och 2015 visar på en 
ökning med 40 procentenheter.

Bosgårdsfallets arbetsgrupp fick kommunens miljöpris 
2015. Gruppen har under många år arbetat med att 
tillgängliggöra natur och kulturparken Bosgårdsfallet. 
Naturparken lockar besökare såväl innanför som utan-
för kommunens gränser. 

Ett LOVA-projekt (Naturvårdsverkets lokala vatten-
vårdssatsning) som syftar till att hitta ett nytt förvalt-
ningsövergripande arbetssätt för framtagandet av en 
ny VA-plan pågår för fullt. VA-planen kommer presen-
teras för samhällsbyggnadsnämnden våren 2016. 

Två LONA-projekt (Naturvårdsverkets lokala natur-
vårdssatsning) har beviljats Hylte kommun av Länssty-
relsen. Projekten handlar om tillgänglighetsanpassning 
och information på platserna Bosgård i Torup och La-
hults kvarndamm i Rydöbruk. Projektet görs i samar-
bete med samhällsföreningar och privatpersoner.  

En motion om giftfri förskola har hanterats under året. 
Mot bakgrund av motionen har riktlinjer för giftfritt 
byggande vid ny- och ombyggnationer av förskolor 
och skolor tagits fram. Riktlinjerna är ännu inte an-
tagna utan förväntas bli det under 2016.

En föreläsningsserie i samarbete med Studiefrämjan-
det har ägt rum under hösten. Syftet har varit att öka 
kunskapen om hållbar utveckling men även att knyta 
kontakter, bygga nätverk och samordna miljöinitiativ 
samt initiativ med social inriktning.
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Organisation
God arbetsgivare

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

Rekrytering
Trainee Halland
Samarbetet med Region Halland och Halmstads, Var-
bergs samt Falkenbergs kommuner gällande gemen-
samt trainee-program i Halland har fortsatt 2015.

Traineeprogrammet i Halland syftar till att främja en 
långsiktig försörjning av ledar- och specialistbefattningar, 
skapa en gemensam arbetsmarknad och öka rörligheten 
inom regionen. Programmet ska också bidra till att 
underlätta generations- och kompetensväxling samt 
stimulera en ökad kreativitet och samverkan.

Under våren genomfördes en omfattande 
rekryteringsprocess bestående av skype-intervjuer, 
gruppövningar, personlighetstester och fysiska 
intervjuer. Detta resulterade i anställningen av en 
projektingenjör från och med september månad inom 
samhällsbyggnadskontoret och den nya traineen 
arbetar med frågor inom väg och vatten. Under hösten 
har även utbildningsprogrammet för denna trainee 
inletts.

Pensioner och minnesgåvor
Under 2015 har 16 medarbetare gått i pension.  Sju 
medarbetare på omsorgskontoret, fem medarbetare 
på barn- och ungdomskontoret, två medarbetare 
på samhällsbyggnadskontoret, en medarbetare på 
arbets- och näringslivskontoret och en medarbetare på 
kommunledningskontoret. 

Under de närmaste tio åren kommer 213 med arbetare 
att nå pensionsåldern. Detta motsvarar cirka 25 procent 
av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. De 
största pensionsavgångarna åter finns inom grupperna 
omsorgsassistenter och lärare.  

24 medarbetare har fått minnesgåva för 25 års 
anställning under året.

Pensionsavgångar 2016-20 2021-25 Totalt

Omsorgsassistenter 24 51 75

Legitimerad personal (OK) 3 6 9
Lärare (grundskola o 
gymnasie)

15 13 28

Förskolelärare 4 13 17

Fritidspedagog 1 3 4

Barnskötare/dagbarnvårdare 7 7 14

Elevassistenter 0 2 2

Fastighet/park/anläggning 0 0 0

Kost- och lokalvårdspersonal 7 11 18

Administrativ personal 7 4 11

Chefer 3 7 10

Teknisk personal 2 2 4

Övriga 8 13 21

Totalt 81 132 213

Hälsa

Friskhälsotalet ligger på 94,6 procent vid bokslut 
2015. Det är en ökning med 0,2 procentenheter 
i förhållande till årsbokslut 2014. Andelen 
medarbetare med långtidssjukfrånvaro har minskat 
med 7,8 procentenheter sedan bokslut 2014. Arbetet 
med Uppdrag Hälsa för medarbetare med hög 
korttidssjukfrånvaro har fortsatt under året och under 
våren gjordes en kartläggning av stressnivåer och 
arbetsbelastning hos kommunens chefer. Under hösten 
har arbete påbörjats med att ta fram åtgärder utifrån 
resultatet av stresskartläggningen. 

Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, %

2015 2014
Avvi-
kelse

Totalt för alla arbetstagare 5,4 5,6 -0,2

   Kvinnor 6,1 6,1 0,0

   Män 2,3 2,7 -0,4

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

   Personer mellan 30-49 år 5,9 5,6 0,3

   Personer 50 år och äldre 5,9 6,9 -1,0

Varav Långtidsfrånvaro* 51,6 59,4 -7,8

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron
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Sjukfrånvaro per kontor

Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, %

Sjukfrån-
varo

Varav 
långtids-

sjukfrånvaro

Kommunledning 1,7 -

Barn- och ungdom 4,8 51,7

Omsorg 6,7 57,0

Samhällsbyggnad 6,0 61,2

Arbets- och näringsliv 4,2 44,5

Totalt 5,6 59,4

Under hösten har även en utbildning i BAM (bättre 
arbetsmiljö) genomförts inom ramen för kommunens 
chef- och ledarprogram. Såväl chefer som skyddsombud 
deltog i utbildningen. 

Löneöversyn och lönenivåer
Under årets första månader pågick ett intensivt arbete 
med 2015 års löneöversyn. I och med att alla centrala 
löneavtal var klara inför årets löneöversyn fanns en 
grundförutsättning för att lönearbetet skulle bli klart 
till den första april. Med goda insatser från alla inblan-
dade parter blev utfallet sådant att alla månadsavlö-
nade fick sin nya lön utbetald med aprillönen. 

Inom många yrkesgrupper i Hylte kommun är 

lönenivån lägre än i övriga kommuner i Halland. För 
att förbättra lönebilden i jämförelse med de halländska 
kommunerna avsatte politiken 700 tusen kronor extra 
till en lönestrategisk satsning. Efter beslut från politiken 
föll den lönestrategiska satsningen ut på pedagogiska 
yrkesgrupper med ett primärt fokus på kommunens 
förskollärare.

Hylte kommuns lönenivåer ligger väl till när det 
gäller Kommunals avtalsområde. Inom yrkesområ-
den med krav på akademisk utbildning återfinns ett 
lönestrategiskt arbete gällande lönenivåer i förhållande 
till övriga kommuner i Halland. Under hösten 
har förslag till lönestrategisk plan samt förslag till 
revidering av lönepolitiskt program för Hylte kommun 
arbetats fram och resulterat i en tjänsteskrivele. Denna 
tjänsteskrivelse är avsedd att beredas politiskt under 
inledande skedet av 2016.  

Personalförmåner
Arbetet med employer branding är en prioriterad fråga 
för Hylte kommun och arbetet kommer nu att göras mer 
målinriktat. Under hösten har en nulägeskartläggning 
påbörjats kring tidigare arbete i frågan samt att belysa 
områden som löner, förmåner, arbetstider, rekrytering, 
arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap. En 
röd tråd i arbetet är fokus på arbetsbelastning och 
stress.  

Hylte kommuns personaldagar Framtidstro arrangerades under hösten. Temat var ”Med kommunen in i framtiden”.
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Följande personalförmåner finns i kommunen: 

• Bruttolöneavdrag för personbil, privat hälso- och 
sjukvård samt elcykel.

• Busskort – årskort på Hallandstrafiken där 
kostnaden kan fördelas på tolv månader. 

• Friskvårdskort subventioneras till kommunens 
medarbetare. Förmåner som ingår i kortet är 
till gång till träningslokal, simbassäng, längdskid-
åkningsspår och deltagande i friskvårdspass. Nytt 
för i år är att även de som har tidsbegränsade 
anställningar erbjuds subventionerat 
friskvårdskort.

• Rabatt på färg, kakel och golv

Medarbetardrivet förbättringsarbete 
Kommunens medarbetardrivna förbättringsarbete med 
stöd av Lean har under 2015 varit fortsatt aktivt med goda 
resultat, det visar de utvärderingar som gjorts under året.  
Lean i Hylte bygger på att ta tillvara samtliga medar-
betares kompetens och engagemang och syftar till att 
arbeta smartare genom att göra fler delaktiga i förbät-
tringsarbetet. Därmed skapas förutsättningar för en 
bra arbetsmiljö och en förbättrad kvalitet i kommun-
ens service. 

Från kommunledningskontoret genomfördes under 
året 66 olika aktiviteter med syfte att stödja och in-
spirera förbättringsarbetet bland kommunens olika 
verksamheter. Bland annat anordnades en inspirations-
dag i samarbete med Halmstads, Laholm och Ljungby 
kommuner, där chefer och medarbetare kunde träffas 
och byta erfarenheter med varandra. Tillsammans med 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migra-
tionsverket genomfördes också en gemensam kartlägg-
ning av etableringsprocessen för nyanlända. 

Hylte kommuns chef- och ledarprogram omfattar två 
nivåer. Den första nivån syftar till att ge grundläggande 
kunskaper som varje chef i Hylte kommun behöver i 
sin roll. Målsättningen med nivå 2 är att ge förutsätt-
ningar och verktyg för att utvecklas i rollen som chef 
och i det personliga ledarskapet. 

Under året har 16 chefer deltagit i nivå 1 och samt-
liga 13 kurser har genomförts och utvärderats.  
Utvärderingarna kommer att ligga till grund för fort-
satt utveckling av programmet.

Tjugotvå av kommunens chefer har under hösten 
påbörjat nivå 2 och det var vid årets slut tre delkurser 
genomförda.

Morgondagens ledare är ett samverkansprogram mel-
lan kommunerna i Halland, för utom Kungsbacka samt 
Region Halland. Syftet är att arrangera ett kvalificerat 
utvecklingspro gram för att identifiera och utveckla 
nya chefer/ledare. Programmet riktar sig till tillsvidare-
anställda som har intresse, ambition och potential att 
utvecklas mot en framtida chefsroll. En medarbetare 
från Hylte kommun har genomgått programmet 2015. 
Rekryteringen inför den fjärde omgången har genom-
förts under hösten och två deltagare har valts ut till 
programmet 2016. Antalet sökande till programmet 
2016 var 15 stycken, vilket är en ökning med 50 pro-
cent från den senaste rekryteringsomgången.

Medarbetare i Hylte Kommun
Personalen i siffror 2015 2014 Avvikelse

Antal anställda 963 910 53

     Tillsvidareanställda 834 816    18 

     Visstidsanställda 129 94 35

Andel män % 15 14 1

Andel kvinnor % 85 86 -1

Genomsnittlig anställningstid 14 14 0

    för män (år) 9,4 9,6 -0,2   

    för kvinnor (år) 15 15 0

Medelålder (år) 45,1 45,3 -0,2

Medelsysselsättning (%) 90,2 89,6   0,6

Antal pensioneringar 16 16 0

Personalkostnader (mkr) 419,8 387,5 32,2

Årsarbetare 761,6 734,8 26,8

Hylte kommun hade per den 1 december 2015 963 
medarbetare. Av dessa var 834 tillsvidareanställda och 
129 viss tidsanställda. Det innebär en ökning med 53 
medarbetare i förhållande till föregående år. Detta kan 
förklaras med ökat behov av medarbetare inom bland 
annat barn- och ungdomskontoret genom kommunens 
positiva befolkningsutveckling.

Friskvårdskort på Örnahallens Hälsocenter
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Finasiell analys

Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är nya för 2015 och framgår i bilden nedan. Utifrån 
måluppfyllelsen är bedömningen att Hylte kommun delvis uppnått god ekonomisk hushållning 2015.

Finasiell analys

Inledning
Den finansiella analysen utgår från de finansiella målen 
för god ekonomisk hushållning. Syftet med målen är en 
ändamålsenlig och effektiv hantering av offentliga me-
del. På så sätt säkerställs att det kommunala handlings-
utrymmet inte urholkas. Analysen fortsätter sedan med 
en balanskravsutredning samt en fortsatt analys kring 
kommunens ekonomi. Avslutningsvis ges en analys av 
kommunkoncernen.

Årets resultat
2015 2014 2013

Årets resultat (mkr) 20,3 11,8 5,6

Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och utjämning (%)

3,8 2,3 1,1

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande poster (mkr)

15,7 11,8 0,1

Resultatets andel av skatteintäkter och utjämning ska 
enligt budget uppgå till 2,6 procent 2015. Det fastställ-
da resultatet på 20,3 mkr motsvarar 3,8 procent vilket 
innebär att det finansiella målet uppnåtts med margin-
al. Att målet uppnåtts har haft en stärkande effekt på 
kommunens ekonomi. Det har bland annat bidragit till 
en förbättrad likviditet och en självfinansieringsgrad 
överstigande 100 procent av årets investeringsvolym. 

I kronor innebär resultatet en positiv budgetavvikelse 
på 7,0 mkr. Förklaringen till resultatet återfinns i hu-
vudsak bland de kommungemensamma posterna. Här 
ingår bland annat en jämförelsestörande intäkt på 4,5 
mkr från AFA Försäkring. Intäkten avser premier för 
2004 och beror på reformeringen av sjukförsäkringssys-
temet som ägde rum 2008. Reformeringen har med-
fört en kraftig minskning av utbetalade sjukförsäkrin-
gar. Mot denna bakgrund har AFA Försäkring kunnat 
minska sina reserver för framtida utbetalningar och 
återbetalat stora belopp till kommuner och landsting, 
vilket även var fallet 2012 och 2013. 

Ytterligare bidragande faktorer till resultatet kan re-

lateras till lägre räntekostnader (2,5 mkr) och avskriv-
ningar (3,0 mkr) än budgeterat. De låga räntekostnad-
erna är återspegling av den låga inflationen i Sverige. 
Kommunens genomsnittliga inlåningsränta har fortsatt 
att sjunka. På balansdagen uppgick räntan till 1,21 pro-
cent vilket är 0,56 procentenheter lägre än föregående 
år. Att avskrivningarna fallit ut lägre än budgeterat är 
kopplat till det investeringsstopp kommunfullmäktige 
fattade beslut om under våren 2015. Investerings-
stoppet var en åtgärd för att få en ekonomi i balans. I 
samband med prognosen efter fyra månader prognos-
tiserade nämnderna en negativ avvikelse på 10,6 mkr. 
Detta resulterade i en rad besparingsåtgärder, däri-
bland investeringstopp. 

Med anledning av flyktingsituationen erhöll kom-
munen i december ett särskilt statsbidrag på 43,2 mkr. 
Bidraget har inte intäktsförts 2015 utan är beräknat att 
ianspråktas 2016 till 2018. Vägledande för hur bidra-
get kommer användas är det åtgärdspaket kommunen 
antagit. Exempel på områden är samordning med an-
dra myndigheter och insatser för att stärka sysselsätt-
ningen bland nyanlända

Skatte- och nettokostnadsutveckling
2015 2014 2013

Utveckling skatteintäkter och 
utjämning (mkr)

29,6 17,0 9,2

   utveckling i procent 5,9 3,5 1,9

Utveckling verksamhetens 
nettokostnad inkl.finansnetto (mkr)

21,2 10,7 6,3

   utveckling i procent 4,3 2,2 1,3

Utveckling verksamhetens 
nettokostnad inkl.finansnetto exkl. 
jämförelsestörande poster(mkr)

25,7 10,7 11,9

   utveckling i procent 5,2 2,2 2,5

En förutsättning för att uppnå god ekonomisk 
hus-hållning är att kostnaderna inte utvecklas i en  
snabbare takt än skatteintäkterna. Ur bilden ovan 

Finansiella mål
Kvalitetsnivå 
budget 2015

Bokslut 
2015

Tend mot 
föregående 

år

Årets resultat i relation till skatteintäkter ska vara 2 %. 2,6% 3,8% k

Kostnadsökningen ska inte vara högre än ökningen av skatter och bidrag. 2,2 mkr 8,5 mkr k

Soliditeten ska uppgå till minst 30 %. 28,1% 27,5% k

Självfinansieringen av investeringar ska vara minst 80 %. 95,4% 174,6% k

Långfristiga låneskulden ska inte överstige 50 % av 
anläggningstillgångarnas värde.

64,1% 60,7% k

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde ska 
minska.

-0,4% -3,8% k
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framgår att detta uppnåtts de senaste tre åren. Det be-
tyder att kommunfullmäktiges mål har uppfyllts. Det 
gäller även om den jämförelsestörande intäkten på 4,5 
mkr från AFA Försäkring utesluts. 

Kommunen sammanlagda intäkter från skatteintäkter 
och utjämning har ökat med 5,9 procent. Det är en hög 
nivå, motsvarande ökning 2014 uppgick till 3,5 pro-
cent. Bakgrunden till ökningen hänger samman med 
utvecklingen i Sverige med bland annat större ökningar 
av löner och pensioner. Även befolkningsutvecklingen 
bidrar till ökningen.

Skatteintäkterna är justerade enligt den prognos över 
kollektiv slutavräkning från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). I den ingår en positiv avräkning 
med 0,4 mkr, som därmed är osäker. Den definitiva 
slutavräkningen för 2014 ingår i de bokförda i skatte-
intäkterna i form av en negativ post på 0,8 mkr. Den 
slutliga skatten för 2015 fastställs i november/decem-
ber 2016, eventuell justering påverkar resultatet 2016. 

Kommunens skattekraft i förhållande till riket har 
sjunkit med 3,3 procentenheter till 86,8 procent. För 
att kompensera intäktsbortfallet har kommunen, via 
inkomstutjämningen, erhållit ett högre bidrag 2015 än 
tidigare år.   

Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnettot 
har ökat med 4,3 procent. Det är en ökning som är 
högre än tidigare år och förklaras med nya löneavtal, 
fler anställda och ökade avskrivningar. Utvecklingen 
bromsas något då även verksamhetens intäkter, fram-
förallt verksamhetsknutna bidrag, utvecklats kraftigt.

Soliditet  
Procent 2015 2014 2013

Soliditet enligt balansräkningen 27,5 27,4 28,0

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finans-
iella handlingsutrymme och visar hur stor del av kom-
munens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Förändringen i detta mått är beroende av investerings-
takt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det 
ekonomiska resultatet. Det långsiktiga målet för Hylte 
är en soliditet som stärks. En sådan utveckling innebär 
att skuldsättningsgraden minskar och den finansiella 
styrkan ökar. En förutsättning för detta är att det egna 
kapitalet utvecklas i en positiv och kraftigare riktning 
än tillgångarna. 

Enligt kommunfullmäktige ska soliditeten 2015 uppgå 
till minst 28,1 procent. Soliditeten har utvecklats i en 
positiv riktning, dock blygsamt med 0,1 procentheter, 
och uppgår vid bokslutet till 27,5 procent. För att upp-
nå 28,1 procent hade ett resultat på 24,0 mkr fordrats. 
Den knappt förändrade soliditeten kan förklaras med 
att de likvida tillgångarna ökat kraftigt (60,6 mkr) 
jämfört med 2014. Av detta belopp utgör 43,2 mkr det 
särskilda statsbidrag, som ej intäktsförts 2015, kom-
munen erhöll med anledning av flyktingsituationen. 
Därutöver har resultatet i kombination med låga in-
vesteringsvolymer bidragit till den höga kassabehålln-
ingen.

Även om soliditeten mer eller mindre är oförändrad 
får kommunens ekonomi anses som starkare än 2014. 
Ställningstagandet motiveras med att de likvida till-
gångarna utgör en betydelsefull resurs. Exempelvis 
beräknas inte nyupplåning bli aktuellt under hela plan-
perioden fram till 2019. 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen
Procent 2015 2014 2013

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse -7,6 -13,4 -21,3

Kommunen tillämpar den lagstadgade blandmodel-
len för redovisning av pensionsåtaganden. Det inne-
bär att pensioner intjänade fram till 1998 inte ingår 
i redovisningen, varken som skuld eller värdeförän-
dring. Endast utbetalningar redovisas, och då som 
kostnader i resultaträkningen. Ansvarsförbindelsen 
är betydande i relation med de totala skulderna i bal-
ansräkningen, men ska också utbetalas under en lång 
tid. Den är likväl ett reellt åtagande. Om soliditeten 
ska bli rättvisande krävs att ansvarsförbindelsen läggs 
in som en avsättning i balansräkningen. Beaktas ans-
varsförbindelsen sjunker soliditeten till -7,6 procent. 
Som framgår av tabellen ovan har soliditeten inklusive 
ansvarsförbindelsen stigit med över 10 procentenheter 
2013-2015. Den främsta anledningen är att de årliga 
utbetalningarna, som minskar skulden, överstigit vär-
deuppräkningen. Det är i sin tur ett resultat av låg upp-
räkning för inflation och ränta. Konjunkturläget har 
på så sätt påverkan på skuldens omslutning. 

2019 prognostiserar kommunens pensionsförvaltare 
en ansvarsförbindelse på ungefär 224,7 mkr. Om kom-
munen fram till samma period redovisar resultat i nivå 
med två procent av skatteintäkter och utjämning kom-
mer det egna kapitalet motsvara ansvarsförbindelsen. 
Det skulle i sin tur innebära en positiv soliditet. 

Självfinansieringsgrad av investeringar 
2015 2014 2013

Självfinansieringsgrad av 
investeringar (%)

174,6 95,4 62,4

Investeringsvolym (mkr) 31,1 45,7 56,9

Utrymme för självfinansiering 
(mkr)

54,3 43,6 35,5

Kommunfullmäktige har i budget för 2015 fastställt 
att kommunens investeringar ska vara självfinansi-
erade till 95,4 procent. Skälet till målet är att en sådan 
självfinansieringsgrad innebär en liten eller ingen ök-
ning av låneskulden, vilket bibehåller eller förbättrar 
det finansiella handlingsutrymmet. 

Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar 
motsvarar 174,6 procent, det finansiella målet har 
därmed uppnåtts. Bakomliggande orsaker är ett lågt 
investeringsutfall i kombination med ökande avskriv-
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ningar och ett högt resultat. Investeringsutrymmet, 
summan av avskrivningar och resultat, uppgår för pe-
rioden till 54,3 mkr vilket överstiger årets investerings-
volym, 31,1 mkr. Kommunen har därmed klarat av att 
finansiera investeringarna med egna medel. Det har i 
sin tur gett en förbättrad likviditet vilket kassaflödes-
analysen bekräftar. Flödet från den löpande verksam-
heten överstiger både investerings- och finansierings-
verksamheten.

Långfristiga skulder 
2015 2014 2013

Långfristig låneskuld (mkr) 290,5 311,7 272,9

Långfristig låneskuld i förhållande 
till anläggningstillgångar (%)

60,7 64,5 57,8

Förändring av långfristig 
låneskuld i förhållande till 
anläggningstillgångar (%)

-3,8 6,7 3

Lån med (%)

   rörlig ränta 47,8 51,4 59,1

   fast ränta 52,2 48,6 40,9

Enligt budgeten för 2015 ska de långfristiga skulderna 
inte överstiga 64,1 procent av anläggningstillgångar-
nas värde. Vidare ska de långfristiga skulderna i rela-
tion till anläggningstillgångarna minska med 0,4 pro-
centenheter under 2015. De två finansiella målen är 
beroende av investeringstakt, nyupplåning och andra 
skuldförändringar. 

Genom god likviditet har kommunen under 2015 am-
orterat 22,4  mkr av de långfristiga skulderna. Det har 
bidragit till att de långfristiga skulderna vid bokslutet 
motsvarar 60,7 procent av anläggningstillgångarna. I 
jämförelse med bokslutet 2014 är det en minskning 
med 3,8 procentenheter. De två finansiella målen har 
därmed uppnåtts. 

De långfristiga skulderna är bundna i sju lån, tecknade 
hos Kommuninvest. Risken sprids genom att lånen har 
olika förfallodagar och rörlig eller fast ränta. Kom-
munen har inga derivat för att säkra ränteriskerna. 
Den genomförda amorteringen bidrar till att kom-
munen går in i 2016 som mindre exponerad för risker 
i samband med ränteförändringar.    

2010 uppgick de långfristiga skulderna till 155,7 
mkr. 2015 uppgår de till 290,5 mkr. Utvecklingen är 
en följd av investeringsbehov. Investeringsvolymerna 
har således överstigit utrymmet för självfinansierings-
graden. Tillsammans med en låg kassabehållning har 
kommunen därför ökat sina långfristiga skulder. Så 
länge kommunen klarar av att självfinansiera invester-
ingar, kommer de långfristiga skulderna inte öka. 

Balanskravsutredning och resultatutjämnings-
reserv (RUR)
Mkr 2015 2014 2013

Årets resultat 20,3 11,8 5,6

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

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar

20,2 11,6 5,6

Reservering till RUR -9,5 - -

Disponering från RUR - - -

Årets balanskravsresultat 10,7 11,6 5,6

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

Från och med 2013 finns möjligheter att bygga upp 
reserver inom ramen för det egna kapitalet. Resultat-
utjämningsreserver (RUR) gör det möjligt att sätta av 
en del av överskottet i goda tider för att täcka negativa 
resultat vid en lågkonjunktur. Med nuvarande riktlin-
jer kan den del av resultatet som efter balanskravsjus-
teringar överstiger två procent av skatteintäkter och 
utjämning reserveras. För 2015 motsvarar detta 9,5 
mkr vilket kommer reserveras. Det kommer ge kom-
munen möjligheter att i framtiden överbrygga lågkon-
junkturer.   

Driftskostnadsandel 
Procent 2015 2014 2013

Driftskostnadsandel 96,3 97,7 98,9

varav:

   verksamhetens intäkter och
   kostnader

89,3 90,4 91,6

   avskrivningar 6,4 6,3 6,1

   finansnetto 0,6 1,0 1,1

Verksamhetens intäkter och kostnader har under 2015 
gjort anspråk på 89,3 procent av skatter och utjämn-
ing. Det är en låg nivå för Hylte kommun och 1,1 
procentenheter lägre än föregående år. Utesluts den 
jämförelsestörande intäkten på 4,5 mkr ökar andelen 
till 90,1 procent vilket är 0,3 procentenheter lägre än 
2014.  

Årets avskrivningar jämfört med 2014 har ökat med 
0,1 procentenheter till 6,4 procent. Med de invester-
ingar som planeras kommer avskrivningarnas andel av 
skatter och utjämning sannolikt att fortsätta. Utrym-
met kvar till kommunens verksamheter blir då mindre. 
Ökningen 2015 blev dock inte stor med anledning av 
investeringsstoppet. 

Finansnettots andel av skatteintäkterna har sjunkit 
med 0,4 procentenheter till 0,6 procent jämfört med 
2014. Denna utveckling är hänförlig till det låga rän-
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teläget i Sverige. Det bör dock understrykas att räntan 
är volatil. Stiger räntan med en procentenhet kommer 
räntekostnaderna, med nuvarande skuldsättningsgrad, 
öka med cirka 2,9 mkr. Med samma vinkel som angavs 
ovan medför växande räntekostnader att utrymmet till 
verksamheterna krymper.

Sammantaget har 96,3 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning förbrukats. Exklud-
eras bidraget från AFA ökar utfallet till 97,1 procent. 
Inom sektorn används ofta 98 procent som riktlinje för 
god ekonomisk riktlinje. Den genomsnittliga andelen 
2010-2015 uppgår till 98,2 procent vilket inkluderar 
jämförelsestörande poster. 

Pensioner
Mkr 2015 2014 2013

Totala pensionskostnader 31,2 29,7 29,7

   varav pensioner intjänade fram  
   till 1998

10,8 10,6 10,5

Ansvarsförbindelse 228,5 237,0 258,9

Avsättning 9,2 9,1 9,1

Periodens pensionskostnader inklusive löneskatt upp-
går till 31,2 mkr. Det är en ökning med 1,5 mkr jäm-
fört mot samma period föregående år. Att pensions- 
kostnaderna ökar är följd av löneökningar mellan åren 
och att antalet anställda ökat under 2015.

Som påpekades tidigare redovisar kommunen  
pensionsåtaganden intjänade fram till 1998 utanför 
balansräkningen i en så kallad ansvarsförbindelse. 
Denna skuld uppgår till 228,5 mkr. Kostnaden för det 
här åtagandet uppstår först vid utbetalningstillfället. 
Vid bokslutet uppgår denna kostnad till 10,8 mkr, cir-
ka 0,2 mkr mer än motsvarande period i fjol. 

Ansvarsförbindelsen har i likhet med 2014 fortsatt att 
minska. Minskningen beror på, som tidigare nämnts, 
att utbetalningarna överstiger värdeuppräkningen. 
Det bör påpekas att det är utbetalningarna (pensions- 
kostnaderna) och inte ansvarsförbindelsen i sig som 
påverkar kommunens handlingsutrymme. Enligt SKL 
har de årliga utbetalningarna nu nått sin kulmen i takt 
med att många fyrtiotalister gått i pension. 

Största delen av pensioner intjänade från och med 
1998 redovisas som avgiftsbestämd del för individuell 
placering. Utbetalning sker året efter intjänandet och 
beloppet redovisas därför som en kortfristig skuld. 
Kvarstående pensionsdelar avser lönedelar över 7,5 
inkomstbasbelopp, efterlevnadspension och särskild 
avtals- och visstidspension. De här delarna bokas upp 
som en avsättning i balansräkningen. 

Hylte kommun har i dagsläget inga finansiella till- 
gångar (pensionsmedel) som förvaltas för att i fram-
tiden användas för utbetalning av pensioner. Däremot 
har kommunen försäkrat bort stora delar av åtagan-
det för förmånsbestämd ålderspension. Följden av 

försäkringen är vid bokslutet en lägre pensionsavs-
ättning med 3,1 mkr. Försäkringslösningen innebär att 
kommunen, genom premiebetalningar, gör avbetalnin-
gar på pensionsförpliktelsen. 

Avsättningar
Avsättningar definieras som skulder som är ovissa när 
det gäller förfallotidpunkt eller belopp. Kommunens 
avsättningar uppgår per den 31 december 2015 till 
12,7 mkr, oförändrat jämfört med 2014. Kommunen 
har tre olika avsättningar. Större delen (9,2 mkr) ut-
görs av pensionsavsättningar för framtida utbetalnin-
gar. Därutöver finns en avsättning för återställandet 
av Borabo deponi (2,2 mkr) samt en avsättning öron-
märkt till utvecklingsfrågor (1,3 mkr). De två senare 
avsättningarna kommer nyttjas de närmaste åren.

Likviditet 
Procent 2015 2014 2013

Kassalikviditet 101,1 98,4 57,5

Ett vanligt mått på likviditet är kassalikviditet som 
mäter den kortsiktiga betalningsberedskapen. Kom-
munens kassalikviditet har förbättrats jämfört med 
2014 med 2,7 procentenheter och uppgår vid bok-
slutet till 101,1 procent. Förbättringen är en effekt av 
lägre investeringsvolymer. När likviditeten bedöms ska 
det betonas att kommunen har en outnyttjad check- 
räkningskredit på 50,0 mkr. Lyfts den in som en till-
gång höjer den kassalikviditeten med 29,6 procent- 
enheter. Vidare ska även semesterlöneskulden beak-
tas. Ur en likviditetssynpunkt utgör denna skuld ingen 
risk då den inte kommer omsättas under året. Utesluts 
denna skuld ökar kassalikviditeten med 17,2 procent-
enheter. Med en kassalikviditet på över 100 procent får 
kommunens finansiella beredskap på kort sikt bedö-
mas som god. Det är även en nivå som ligger över de 
senaste årens mätningar. 

Kassaflödesanalys
Summan av årets kassaflöde är positivt och uppgår till 
60,6 mkr. Flödet från den löpande verksamheten upp-
går till 113,9 mkr. Det är en påtaglig ökning jämfört 
med föregående år och beror främst på det särskilda 
statsbidraget på 43,2 mkr. Även resultat på 20,3 mkr 
bidrar till detta flöde. Det höga flödet från den lö-
pande verksamheten överstiger både investerings- och  
finansieringsverksamheten, trots att kommunen am-
orterat 22,4 mkr av sina lån. Även om det särskilda 
statsbidraget exkluderas överstiger flödet från den lö-
pande verksamheten investerings- och finansierings-
verksamheten. Denna bild bekräftar därmed vikten av 
goda resultat samt vilken effekt investeringar har på 
kommunens ekonomi. Så länge kommunen klarar av 
att redovisa ett flöde från den löpande verksamheten 
som överstiger investeringsverksamheten, kommer 
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likviditet att ackumuleras. Kommunen ges därigenom 
förutsättningar att amortera av sina skulder.

Investeringar
Under året har investeringar genomförts till ett värde 
av 31,1 mkr. Det är ungefär hälften så mycket som 
budgeterats och beror till största del på investeringss-
toppet som tidigare nämnts. 

Årets investeringsvolym är främst knutet till anläggn-
ings- och fastighetsrelaterade projekt. Vatten- och av-
loppsprojekt svarar för 9,3 mkr där bland annat san-
ering av ledningsnät genomförts. Räddningsnämnden 
har investerat i en ny första bil, vilken togs i drift un-
der våren. Utfallet på 3,0 mkr var även det i nivå med 
budget. 

Under 2015 har större projekt kommit i gång på allvar. 
Det gäller exempelvis byggnationen av den nya låg- 
och mellanstadieskolan i Hyltebruk. Den nya skolan, 
med en projektbudget på 30,0 mkr, kommer börja byg-
gas under 2016 och förväntas bli färdigställd 2017.

Utöver investeringar i immateriella och materiella an-
läggningstillgångar har kommunen ökat sitt insatskap-
ital med 6,1 mkr i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Förstärkningen av insatskapitalet kommer bland annat 
ge en gynnsam effekt på de räntor kommunen betalar 
på lånen till Kommuninvest.

Nämndernas samlade avvikelse 
Budgetavvikelse nämnder 
2015 (mkr)

Utfall Budget Avvikelse

Kommunstyrelse inkl. 
kommunfullmäktige

33,1 34,6 1,5

Räddningsnämnd 10,7 10,7 0,0

Samhällsbyggnadsnämnd 18,0 18,5 0,5

Tillsynsnämnd 0,1 0,1 0,0

Arbets- och 
näringslivsnämnd

47,3 43,4 -4,0

Revision 0,8 0,8 0,0

Överförmyndare 0,7 0,5 -0,3

Barn- och ungdomsnämnd 256,4 260,4 3,9

Omsorgsnämnd 166,3 165,4 -0,9

Summa nämnder 533,5 534,2 0,8

Nämnder och styrelser har lämnat en positiv avvikelse 
gentemot budget med 0,8 mkr. Det innebär att den 
prognostiserade negativa avvikelsen vid delårsbok-
slutet i juni (-3,4 mkr) vändes till en positiv avvikelse. 
Bland de olika nämnderna återfinns större avvikelser, 
både negativa och positiva, vilka kortfattat förklaras 
nedan.

Kommunstyrelsen inklusive kommunfullmäktige upp-
visar en avvikelse med 1,5 mkr. I likhet med föregående 
år kan avvikelsen relateras till det överskott förvaltnin-
gen av kommunfastigheterna genererat. Överskottet är 
ett resultat av investeringsstoppet samt det sparbeting 
kommunfullmäktige fattade beslut om våren 2015. 

Räddningsnämnden har ingen avvikelse jämfört med 
budget.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en avvikelse 
med 0,5 mkr. Den främsta anledningen till avvikelse 
är kopplad till investeringsstoppet. Nämndens kapital-
kostnader (avskrivning och ränta) har således fallit ut 
lägre än budgeterat.

Arbets- och näringslivsnämnden uppvisar en negativ 
avvikelse mot budget med 4,0 mkr. Avvikelsen ber-
or främst på ett ökat ärendeinflöde för ekonomiskt 
bistånd. Därtill har antalet personer som sökt vård 
för missbruks- och beroendeproblem ökat. Tillsam-
mans med fler institutionsplaceringar än beräknat har 
det påverkat verksamheten institutionsvård för vuxna 
negativt. 

Överförmyndaren redovisar en negativ avvikelse med 
0,3 mkr. Procentuellt är det en kraftig budgetavvikelse 
med över 50 procent. Orsaken beror främst på att be-
hovet av godmanskap ökat. Vidare har även avgiften 
till överförmyndarnämnden ökat. Budgeten för 2016 
har med anledning av nämnda orsaker utökats.  

Barn- och ungdomsnämnden är den enskilt största 
nämnden, både budget- och personalmässigt. Vid bok-
slutet redovisas en avvikelse med 3,9 mkr. Avvikelsen 
kan i huvudsak förklaras med statsbidrag från Migra-
tionsverket för asylsökande och nyanlända elever samt 
ensamkommande flyktingbarn. 

Omsorgsnämnden visar en negativ avvikelse med 0,9 
mkr. I huvudsak beror avvikelsen på externa placerin-
gar inom LSS.

Kommunens borgensåtaganden 
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån för 
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och andra externa 
verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande 
för lån den 31 december 2015 uppgår till 114,3 mkr 
där Hyltebostäder står för 111,3 mkr. Någon större 
risk i borgensåtagandena föreligger inte. Nämnas bör 
att Hyltebostäder, trots expansiva investeringsvolymer, 
inte tvingats till nyupplåning. 

Hylte kommun har även tecknat en solidarisk borgen 
för Kommuninvests skulder. Kommunens andel av des-
sa skulder uppgick på balansdagen till 0,13 procent. 
Inte heller här föreligger någon risk. 

Bankgaranti
Under 2014 tecknade kommunen en bankgaranti mots-
varande 45,0 mkr efter krav från Länsstyrelsen. Kravet 
handlar om att uppfylla den ekonomiska säkerheten 
för deponiverksamheten Borabo. Säkerheten motsva-
rar de kostnader som förväntas uppstå om åtgärderna 
måste utföras. 

Den årliga kostnaden för bankgarantin uppgår till 0,4 
mkr. Av detta belopp vidarefaktureras Stora Enso 98 
procent. Garantin är tecknad fram till 2050-12-31.
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Avslutande kommentarer 
För elfte året i rad redovisar kommunen ett positivt 
resultat. Resultatet uppgår till 20,3 mkr vilket är mer 
än det mål kommunfullmäktige fastsällt. Fem av sex 
av kommunfullmäktiges finansiella mål har uppfyllts. 
I jämförelse med 2014 har samtliga sex mål utvecklats 
i positiv riktning. 

Kommunen har klarat av att självfinansiera hela årets 
investeringsvolym. På så sätt har likviditeten stärkts. 

De senaste två åren har Hylte kommun haft en be-

folkningsutveckling som varit mer än dubbelt så hög 
än i riket. Enligt SCB:s befolkningsprognos når kom-
munen 11 000 invånare 2018. Med en växande be-
folkning och höga investeringsbehov är utmaningarna 
stora. Kostandstrycket lär därför vara stort. För att 
inte urholka kommunens ekonomi, måste vikten om 
budgetföljsamhet betonas. Det är strategiskt viktigt då 
det skapar en stabil ekonomi. Därigenom ges bättre 
förutsättningar att genomföra framtida investeringar. 

I koncernen ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder (100 procent). Efter att koncerninterna 
mellanhavanden eliminerats uppgår resultatet efter 
skatt och finansnetto till 32,0 mkr. Det är 14,3 mkr 
högre än föregående år och beror på gynnsamt rän-
teläge, synergieffekter och det goda resultatet kom-
munen redovisat. Koncernen är starkt beroende av 
kommunens utveckling på grund av dess storlek.

Den sista november 2015 hade koncernen 843 tills-
vidareanställda. Av dessa var 821 anställda hos kom-
munen. Relateras antalet tillsvidareanställda i kon-
cernen till föregående år har antalet ökat med sex 
personer.  

De långfristiga skulderna har under 2015 minskat med 
22,3 mkr till 411,9 mkr. Minskningen är hänförlig till 
den amortering kommunen genomförde under året. 

Finansnettot, som nästan uteslutande består av ränte-
kostnader, har förbättrats med 2,8 mkr jämfört med 
2014. Denna utveckling är kopplad till den låga rän-
tenivån. Likväl utgör räntenivån en risk. Om räntan 
stiger med en procent kommer räntekostnaderna öka 
kraftigt. 

Under 2015 har värdet på tillgångarna ökat med 77,3 
mkr till 841,3 mkr. Ökningen beror på förbättrad lik-

viditet och att koncernen investerat för mer än vad 
avskrivningarna uppgått till. Genom resultatet på 32,0 
mkr har det egna kapitalet utvecklats starkare än till-
gångarna. Soliditeten är därmed högre med 1,3 pro-
centenheter än 2014 och uppgår till 28,3 procent.   

Koncernen går in i 2016 i en bättre position än inför 
2015. Samtidigt är omvärlden föränderlig, kanske mer 
än någonsin. Det är därför svårt att bedöma framtiden. 
Befolkningsutvecklingen har resulterat i att det nu är 
bostadsbrist i Hylte kommun. Hyltebostäder är kanske 
den enda aktör som kan genomföra större nybyggna-
tioner av hyresrätter i kommunen. Det är därför trol-
igt att de närmsta åren kommer att präglas av planer-
ing och eventuell byggnation av nya hyresfastigheter. 
Kommunen står också inför viktiga investeringar. För 
att inte äventyra den ekonomi som uppnåtts är det av 
största vikt att planering av investeringar sker genom-
tänkt.  

Nyckeltal för koncernen 2015 2014 2013

Årets resultat (mkr) 32,0 17,8 15,9

Soliditet (%) 28,3 27,0 26,8

Investeringsvolym (mkr) 59,9 72,8 61,2

Kassalikviditet (%) 98,1 103,1 77,7

Kommunkoncernen
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Kommunens verksamheter
Kommunstyrelsen                                       s. 30
Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i tre olika 
enheter; ekonomienheten, personalenheten samt infor-
mation- och kanslienheten. 

Räddningsnämnden                                   s. 32
Nämnden ansvarar förutom för räddningstjänst, till-
synsverksamhet, brandskyddsutbildning, krisbered-
skap med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden                     s. 34 
I nämndens verksamhet ingår bland annat miljö- och 
hälsoskydd, bygglov och tillstånd, vattenförsörjning 
och avloppshantering, renhållning, kostförsörjning 
samt lokalvård.

Arbets- och näringslivsnämnden              s. 37
Nämndens verksamhet inrymmer arbetsmarknads- 
enheten, individ- och familjeomsorg för vuxna, fritid 
och folkhälsa, biblliotek samt näringsliv och turism.

Teckenförklaring

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt

● Betyder att målet är delvis uppfyllt

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt

– Betyder att målet inte har utvärderats

Innehåll

För att ge en snabb överblick av resultatet av utvärderingen av målen 

används symboler

Barn- och ungdomsnämnden                    s. 40
Nämnden ansvarar bland annat för barnomsorg,  
grund- och gymnasieskola, vuxenskola samt kultur-
skola. Här finns även familjecentralen och verksam-
heten för ensamkommande flyktingbarn.

Omsorgsnämnden                                       s. 43
Omsorgsnämndens verksamhet innefattar omsorg om 
funktionshindrade, äldreomsorg, anhörigstöd med 
mera.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder            s. 45
Hyltebostäder är en bostadsstiftelse vars ändamål är 
att främja bostadsförsörjningen inom Hylte kommun.  
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Ekonomi
Sammanlagt redovisas en avvikelse på 1 876 tkr. Mer-
parten av avvikelsen är hänförbar till verksamheten 
fördelade lokalkostnader vilken ansvarar för förvalt-
ningen av de kommunala fastigheterna. Avvikelsen är 
ett resultat av investeringsstoppet samt det sparbeting 
kommunfullmäktige fattade beslut om våren 2015. 

Framtid
Arbete för att stödja införandet av e-förvaltning

Under 2016 kommer mycket fokus att läggas på åt-
gärder för att stödja det pågående införandet av e-för-
valtning. E-förvaltningsprojektet syftar till att erbjuda 
medborgare och företagare en enklare vardag där digi-
tala tjänster spelar en viktig roll. Genom att använda 
informations- och kommunikationsteknik på ett smar-
tare sätt kommer vardagen underlättas och ärenden 
hos Hylte kommun bli enklare att sköta.

Planering för nytt kontaktcenter

Under hösten och vintern 2015 har planeringen av 
kontaktcentrets lokaler i kommunhusets bottenplan 
inletts. Arbetet med den nya lokalen beräknas komma 
igång första kvartalet 2016 och färdigställas i augusti 
samma år. Det nya kontaktcentret kommer underlätta 
för medborgare och företagare med en kontaktväg in 
till kommunen.

Fokus på ny styrmodell

Under 2015 blev den nya styrmodellen antagen av 
kommunfullmäktige. Den nya styrmodellen gäller från 
och med 2016 och bygger på resultatstyrning vilket 
innebär att kommunens grunduppdrag följs upp och 
utvärderas både vad gäller kvalitet och resurser. För att 
styrmodellen ska förankras i organisationen kommer 
framtagandet av en plan för hur modellen ska kom-
municeras ut bli en viktig del i det kommande arbetet. 
Det innefattar både ren information om styrmodellen 
och hur presentation ska ske i olika sammanhang men 
även hur exempelvis budgetansvariga ska utbildas i 
styrmodellen. 

Viktiga händelser under året

• Kommunfullmäktige fattade under sammanträ-
det i juni beslut om vakanshållning av administra-
tiva tjänster och investeringsstopp som en åtgärd 
för att få en ekonomi i balans.

• En ny styrmodell har antagits av kommunfull-
mäktige. Utgångspunkten i styrmodellen är re-
sultatstyrning.

• Kommunens e-förvaltningsprojekt har påbörjats. 
Projektet innefattar satsningar på webb, e-tjän-
ster, kontaktcenter och e-arkiv.

• En ny mobil- och telefoniplattform har införts 
som ökar tillgängligheten och ger tekniska 
förutsättningar för det framtida kontaktcentret.

Kommunstyrelsen i korthet

Avvikelse 2015: 1 876 tkr 

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Nämnd- och styrelseverksamhet

• Ekonomienhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

Ansvarig ordförande: Ronny Löfquist
Ansvarig kontorschef: Per Borg

Året i siffror

Verksamhet Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2014 2013

Nämnd- och styrelseverksamhet exkl. KF 1 917 1 966 -49 1 975 2 013
Stöd till politiska partier 571 571 0 571 593
Övrig verksamhet 3 328 2 970 358 4 452 3 789
Facklig tid 1 453 1 744 -291 1 591 1 394
Fysisk och teknisk plan. 550 329 221 - -
Näringslivsfrämjande åtgärder 135 71 64 68 110
Allmän kulturverksamhet* - - - 272 254
Bibliotek* - - - 4 903 4 660
Kommunledningskontoret 25 831 25 819 12 22 783 21 341
Summa 33 785 33 470 315 36 615 34 154
Adm. Affärs och resultatenheten - - - - 19
Fördelade lokalkostnader 0,0 -1 560 1 560 -4 151 1 870
Total 33 785 31 910 1 876 32 464 36 043

*Bibliotek och kulturverksamheten tillhör from 2015 Arbets- och näringslivsnämnden.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en överordnande roll i kommunens förvaltning. Här finns politiker som ansvarar för kom-
munens utveckling och ekonomi. Förvaltningen består av kommunledningskontoret med personal-, ekonomi-, 
informations- och kanslienhet. 
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Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnder som ytterst är ans-
variga för den kommunala servicen. De anger 
inriktningen för kommunens verksamheter - vad 
som ska prioriteras och vad som ska genomföras. 
Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom 
kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas 
av fullmäktige och genomför beslut som fattas i 
fullmäktige.

Erik Wikström arbetar som sekreterare för en av kom-
munens nämnder och beskriver sitt arbete som spän-
nande. 

- Nämndsprocessen följer visa återkommande moment 
så som beredningar, kallelseutskick, sammanträden 
och protokoll. Det går ungefär en månad från att man 
bereder ett sammanträde tills att protokollet är just-
erat. 

Det dagliga arbetet

Utöver det har Erik även dagliga uppgifter med att 
sortera inkommen post och diarieföring.

- Många tror att man som nämndsekreterare bara 
skriver protokoll på möten. I själva verket kommer alla 
texter från dokument som handläggare har skrivit. Den 
mesta arbetstiden lägger vi på administration. Mötes-
tiden sträcker sig till omkring två möten i månaden.

En inblick i kommunen

När Erik hade tagit sin examen i statsvetenskap sökte 
han jobb i hela landet. Det var jobbet som tog honom 
till Hylte kommun. Han trivs och tycker att det roli-
gaste är den inblick man får i hur en nämnd och kom-
munal förvaltning faktiskt fungerar.

- Jag hade ganska dålig koll på hela processen innan jag 
började jobba här. Vissa av arbetsmomenten kan verka 
triviala, men tillsammans bildar det en viktig helhet.   

Erik arbetar som nämndsekreterare för barn- och ungdomsnämnden

Erik Wikström, Nämndsekreterare

Fakta om Erik
Namn: Erik Wikström
Yrke: Nämndsekreterare
Tid i kommunen: 1,5 år
Viktigaste arbetsverktyget: Ankomststämpeln och brevkniven
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Räddningsnämnden

Nämnden i korthet

Avvikelse 2015: -4 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Räddningstjänst

• Tillsynsverksamhet

• Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

• Brandskyddsutbildning

• Rådgivning

• Krisberedskap

Ansvarig ordförande: Ronny Löfquist

Ansvarig kontorschef: Magnus Åman

Måluppfyllelse
Räddningsnämnden har fem aktiviteter som följs upp 
i nämndens kvalitetsarbete. Av de fem aktiviteterna är 
fyra helt uppfyllda. Aktiviteten som gäller hur medbor-
gare upplever räddningstjänstens insats vid utryckning 
har i avsaknad av enkäter inte utvärderats. Målupp-
fyllelsen för nämnden håller samma nivå som vid bok-
slutet 2014.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomi

Avvikelsen för nämnden uppgår till -4 tkr, vilket in-
nebär att verksamheten bedrivits i nivå med budget. 
Under året har två räddningsfordon avyttrats vilka in-
bringat en försäljningsintäkt om 43 tkr. Denna intäkt i 
kombination med ett år präglat av återhållsamhet har 
bidragit till att utfallet hamnat i nivå med budget.

Framtid
Dynamisk resurshantering – för snabbare hjälp
Under 2016 kommer dynamisk resurshantering (DRH) 
att införas. Det är ett nytt sätt att larma ut. Enkelt utt-
ryckt innebär DRH att den enhet (t.ex. behörig person-
al) som befinner sig närmast olycksplatsen informeras 
istället för att larmet först går till räddningsstationen. 
Syftet med DHR är att erbjuda den drabbade snabbare 
hjälp med rätt resurser.  

Ansträngd ekonomi
Ekonomin för räddningsnämnden är ansträngd. Orsak-
en kan förklaras med ett fortsatt stort utbildningsbehov 
av deltidsbrandmän. Utbildningen är en betydelsefull 
insats som säkerställer god kvalitet på utfört arbete. 
När deltidsbrandmän genomgår utbildning ersätts de 
för förlorad arbetsinkomst. Som kompensation för 
den här kostnaden har räddningstjänsten tidigare fått 
ett bidrag om 23 tkr per person från myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta 
bidrag är från 2014 reducerat till 12 tkr per person. 

För att framöver hålla en god budgetföljsamhet har 
en handlingsplan med besparingsåtgärder tagits 
fram. En effekt av planen är uppsägning av lokalytor, 
vilket från och med 2016 väntas ge besparingsvinster. 

Viktiga händelser under året

• Räddningstjänsten har haft 207 uppdrag. Det är 
en ökning med 32 uppdrag jämfört med 2014. 
Ökningen är relaterad till fler trafikolyckor än 
2014.

• Ett nytt RiB-avtal (Räddningstjänst i beredskap) 
har slutits. På årsbasis medför det nya avtalet 
ökade lönekostnader med 430 tkr.

• Nämnden har investerat i en ny förstabil som 
togs i drift i maj. Det nya fordonet är mångsidigt, 
det klarar exempelvis uppdrag inom både brand-
släckning och trafikolyckor.

• Kommunen har deltagit i kärnkraftsövningen 
”Övning Gripen” med samtliga kommuner i 
länet, berörda myndigheter och organisationer.

Verksamhet Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2014 2013

Räddningstjänst 10 614 10 605 9 10 372 10 043
Krishantering 107 120 -13 100 0
Total 10 721 10 725 -4 10 472 10 043

Året i siffror

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden ansvarar för kommunens skyldigheter enligt lag om extraordinära händelser samt lag om 
skydd mot olyckor. Nämndens huvuduppdrag kan beskrivas som att ge kommuninvånare och företag likvärdigt 
skydd och säkerhet vid brand och andra nödlägen. En viktig del i arbetet är även förebyggande insatser genom 
rådgivning och utbildning. 
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Räddningsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

För att få arbetet att fungera på räddningstjänsten 
krävs det att enskilda individer ställer upp som 
deltidsbrandmän. En deltidsbrandman har en an-
nan ordinarie arbetsgivare, det vill säga man är 
bara brandman när det är larm. Det innebär att 
man har tillåtelse från sin ordinarie arbetsgivare 
att åka iväg på larm när man har beredskap. 

1994 var året då Daniel Söderberg valde att ansluta 
sig till Räddningstjänsten i Hyltebruk och det har han 
inte ångrat.

- Då, -94 när jag började tillhörde jag den yngre skaran 
och man umgicks med de äldre ”gubbarna”. Nu tillhör 
jag ”gubbarna” och umgås med de yngre grabbarna.

Gemenskapen med kollegorna nämner Daniel som 
det som är roligast med jobbet, men även att få hjälpa 
människor i nöd.

-Ta exempelvis en flicka som sett sin häst gå ner sig i ett 
dike, hon blir rackarns glad när vi kan hjälpa henne få 

loss den. Man kan säga att leendet går hela vägen upp 
till ögonen.

Som deltidsbrandman har Daniel till vardags sitt van-
liga jobb som Arbetsmiljötekniker på Stora Enso och 
var fjärde vecka har han beredskap som det kallas. Det 
betyder att Daniel snabbt måste lämna jobbet för att ta 
sig till räddningstjänsten. Han har fem minuter på sig 
tills att han måste infinna sig på brandstationen.

- De veckorna jag har beredskap, måste jag planera 
min dag lite annorlunda. Jag kan till exempel inte gå 
eller cykla till jobbet utan måste ha min bil tillgänglig.

Även på jobbet måste det planeras in så att han snabbt 
kan ta sig till stationen.

- För det är ju så, att oavsett vad jag gör måste jag 
kunna släppa allt jag har för händerna och prioritera 
ett eventuellt inkommande larm.

Daniel Söderberg, deltidsbrandman

Fakta om Daniel
Namn: Daniel Söderberg
Yrke: Arbetsmiljötekniker på Stora Enso och Deltidsbrandman i Hylte kommun
Tid i kommunen: 22 år
Viktigaste arbetsverktyget: Skyddsklädseln och min kommunikationsutrustning (radio 
och telefon).
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Samhällsbyggnadsnämnden

Måluppfyllelse
Nämnden har 13 serviceåtaganden vilka formulerar 
vad som utlovas till kommuninvånarna. Av 13 åtagan-
den inom fyra områden är det 12 som uppfyllts. 

✔ Avfall
✔ Bygglov värmepumpar och avlopp

● Gator och vägar
✔ Vatten och avlopp

Åtagandet som inte uppfyllts gäller grönområden som 
ska slås med slaghack två gånger per år. Slagning har 
skett en gång under 2015. Sett till helheten är målupp-
fyllelsen i nivå med 2014 års bokslut, även då var 12 
serviceåtaganden uppfyllda. 

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Viktiga händelser under året

• I Torup har en ny gång- och cykelbro byggts med 
tillhörande gatubelysning. 

• En omläggning av vattenledningen utmed Äng-
vägen i Torup har slutförts. Bakgrunden till om-
läggningen beror på missfärgat vatten samt att 
ledningen var rejält igensatt. De här problemen 
är nu åtgärdade.

• Ett internationellt erfarenhetsutbyte med Sombor 
i Serbien och Piecki i Polen har inletts under året. 
Temat för det inledande besöket i Hylte var VA-
planering och integrationsfrågor.

• Kalkning av kommunens sjöar har gjorts med 
hjälp av bidrag från Länsstyrelsen.

Ekonomi
För nämnden som helhet har den totala budgeten upp-
gått till 18 480 tkr. Av detta utrymme har 17 990 tkr 
använts, vilket innebär en positiv avvikelse med 490 
tkr. Den bidragande faktorn till avvikelsen kan kop-
plas till investeringsstoppet, beslutat av kommunfull-
mäktige. Eftersom nämnden svarar för betydande in-
vesteringar, har investeringsstoppet resulterat i lägre 
kostnader för avskrivning och ränta än budgeterat. 

Framtid
Fortsatt investeringsbehov inom vatten och avlopp (VA)
Inom VA är investeringsbehovet stort. Enheten har idag 
planer på att anlägga överföringsledningar och avveck-
la befintliga avloppsreningsverk. Närmast planeras en 
avveckling av Rydöbruks reningsverk. Effekten av en 
nedläggning är besparingar på energi, kemikalier och 
administration. Ytterligare ett prioriteringsområde är 
underhåll och utveckling av dricksvattennätet. Motivet 
till detta är att minska störningar i vattendistributionen 
för boende och industrier. 

Ny gångväg runt Sjögårdssjön
Projektet med att anlägga en gångväg runt Sjögårds-
sjön i Torup är projekterat.  Arbetet är dock inte 
påbörjat på grund av investeringsstoppet. Projek-
tet beräknas fortsätta under 2016 med förutsättning 
att nämnden får ombudgetera medel till 2016.

Effektivare processer genom e-tjänster
Nämnden kommer under kommande år aktivt ar-
beta med att effektivisera processer och underlät-
ta för införandet av det planerade kontaktcentret. 
Detta genom tydliga rutiner, taxedokument och 
manualer. Parallellt kommer ett arbete med att in-
föra e-tjänster för smidigare ärendehantering pågå.

Nämnden i korthet

Avvikelse 2015: 490 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Användning av mark och vatten

• Bebyggelsemiljöns utveckling

• Miljö- och hälsoskydd

• Livsmedel och dricksvatten

• Serveringstillstånd, tobak och läkemedel

• Naturvård och hållbar utveckling

• Gator, trafik och parker

• Vattenförsörjning och avloppshantering

• Renhållning

• Kostförsörjning

• Lokalvård

Ansvarig ordförande: Malin Thydén-Kärrman

Ansvarig kontorschef: Mats Andresen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden är en mångsidig nämnd och ansvarar för områden som stadsbyggnadsfrågor, använd-
ning av vatten och avlopp, renhållning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel. Det betyder att politiker 
och medarbetare är involverade i exempelvis samhällets utformning till underhåll av offentliga rum.  
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Samhällsbyggnadsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Verksamhet Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2014 2013

Nämnds- och styrelseverksamhet 570 564 6 515 535
Fysisk och teknisk planering 4 353 4 256 97 4 608 3 351
Gator, vägar och parkering 5 971 6 049 -78 5 859 6 207
Parker 1 423 1 260 163 1 296 1 586
Miljö- o hälsoskydd myndighet 1 982 1 849 133 1 765 1 149
Miljö- o hälsoskydd hållbarutv 85 74 11 92 98
Alkoholtillstånd 135 54 81 121 133
Adm. Samhällsbyggnad 24 24 0 86 150
Idrotts- och fritidsanlägg. 469 606 -137 590 543
Bostadsanpassning 2 170 2 186 -16 2 019 3 139
Färdtjänst 1 298 1 195 103 1 295 1 341
Vattenförsörjning och avlopp 0 58 -58 -20 -1 589
Avfallshantering 0 -1 313 1 313 -860 -1 828
Adm. Affärs- och resultatenheten 0 0 0 0 -4
Fördelade lokalkostnader 0 0 0 0 19
Förs. Verksamhet internt 0 -127 127 -445 -448
Lokalvårsenhetem 0 -225 225 -228 -291
Kostenheten 0 98 -98 -217 -157
Summa 18 480 16 735 1 745 16 920 14 382

Periodisering VA -58 58 155

Avsättning deponi 1 313 -1 313 747 1 542

Total 18 480 17 990 490 17 667 16 079

Året i siffror

Snöröjning på Storgatan i Hyltebruk
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Samhällsbyggnadsnämnden

En av verksamheterna inom samhällsbyggnads-
nämnden är kosten. Verksamheten ansvarar för 
matlagningen till kommunens skolor och äldre-
boenden. Shandra Alfredsson arbetar som koker-
ska i Örnaskolans kök. Det har hon gjort i 10 år 
nu, men hon började faktiskt i kommunen som 
sommarvikarie:

- Sommaren -98 började jag sommarjobba i kom-
munen på förskola och i köken. Jag fick en fast an-
ställning 2006 som servicevärdinna på Malmagårdens 
kök sen samma år flyttade jag till Örnaskolan.

Shandra är utbildad inom hotell och restaurang och 
lagar mat till många av barnen i kommunen. Både till 
eleverna på Örnaskolan men också till eleverna på   

Elias Fries skola och till barnen på förskolan i Lån-
garyd. 

- Redan klockan 10 ska första leveransen av mat iväg 
från Örnaskolans kök till Långaryd. Så vi börjar laga 
dagens mat klockan 7.00 på morgonen.

Det är mycket som ska hinnas med under dagen med 
matlagning och servering av mat till alla elever på 
skolan. Men också tillagning av mat till det särskilda 
boendet Malmagården och mat som ska kylas ner och 
levereras till omsorgstagare via hemtjänsten.

- Det roligaste med jobbet är att det är fullt ös! Det är 
ett varierat arbete och roligt att träffa alla härliga kol-
legor och elever.

Shandra Alfredsson, kokerska

Shandra arbetar som kokerska i Örnaskolans kök

Fakta om Shandra
Namn: Shandra Alfredsson
Yrke: Kokerska Örnaskolans kök
Tid i kommunen: 18 år
Viktigaste arbetsverktyget: Mina arbetskamrater, utan gott samarbete fungerar det inte.
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Arbets- och näringslivsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Nämnden i korthet

Avvikelse 2015: -3 971 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Arbete och försörjning  

(Arbetsmarknadsenheten)

• Individ och familjeomsorg för vuxna (IFO)

• Fritid och Folkhälsa

• Företag (Näringslivsservice)

• Turism

• BIbliotek

Ansvarig ordförande: Göran Edberg
Ansvarig kontorschef: Christer Grähs

Måluppfyllelse
Nämnden har totalt 24 serviceåtaganden inom fyra 
områden. Av dessa är 19 åtaganden utvärderade varav 
17 uppfyllts och två har inte uppfyllts. De fem åtagan-
den som inte utvärderats återfinns inom området bib-
liotek. Måluppfyllelsen 2015 är i nivå med föregående 
år. 

● Arbete och försörjning
● Bibliotek
✔ Fritid och folkhälsa
✔ Företag

Arbete och försörjning har sex åtaganden där fem  
åtaganden uppfyllts. Det åtagande som inte uppfyllts 
gäller erbjudande om tid för skuldsanering inom två 
månader. Orsaken är hög arbetsbelastning på grund 
av ökat antal ärenden. Åtagandet uppfylldes heller inte 
2014. Av bibliotekets utvärderade åtaganden uppfylls 
samtliga utom ett. Målet om att antalet besökare och 
utlån ska bibehållas uppfylls inte då antalet utlån min-
skat med 20 procent. 

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomi
Nämndens bokslut visar en negativ avvikelse med 3 
971 tkr. Avvikelsen beror främst på ett ökat ärendein-
flöde för ekonomiskt bistånd. Därtill har antalet 
personer som sökt vård för missbruks- och beroen-
deproblem ökat. Tillsammans med fler institutionsplac-
eringar än beräknat har detta påverkat verksamheten  
institutionsvård för vuxna negativt. 

Viktiga händelser under året

• Kommunen har ett fortsatt stort flyktingmotta-
gande. Den ökning som började våren 2013 har 
fortsatt under 2015.  

• Nämnden bedriver i samarbete med tolv av kom-
munens idrottsföreningar en idrottsskola i syfte 
att inspirera barn till en aktiv och meningsfull 
fritid. Idrottsskolan ses som en mycket upp- 
skattad satsning.

• Det länsövergripande projektet Integration Hal-
land har beviljats av europeiska socialfonden 
(ESF). Hylte kommun är projektägare.

• Den positiva spiral som har kunnat påvisas de se-
naste åren i Örnahallens Hälsocenters utveckling 
har fortsatt även under 2015.

Framtid
Satsning på varumärket Hylte kommun
Inom ramen för näringslivsprogrammet kommer sa-
marbeten för att starta arbetet med att bygga varumär-
ket Hylte kommun att påbörjas. Det handlar om att 
göra Hylte kommun till en mer attraktiv plats att leva 
och bo på.

Utveckling av Örnahallen
Utveckling och förbättring av utbudet på Örnahallens 
Hälsocenter är en ständigt pågående process som är mer 
aktuell än någonsin då nyrenoverade lokaler ger ännu 
bättre förutsättningar. En utmaning är att nå ännu fler 
målgrupper och att öka beläggning på Hälsocenter un-
der tider då det normalt sett är låg beläggning. Med ett 
tydligt kundfokus genomför nämnden förändringar i 
utbudet för att maximera nyttan för besökarna. Nämn-
den planerar att fortsätta erbjuda simskolor för vuxna 
då efterfrågan på detta ökat. 

Satsning på Meröppet
Biblioteket planerar att införa meröppet 2016. Mer-
öppet innebär att låntagare som tecknar avtal med 
biblioteket kan få komma in i biblioteket utanför or-
dinarie öppettider för att nyttja bibliotekslokalen med 
dess tillgängliga innehåll såsom medier och datorer. 
Avsikten är att införa meröppet på samtliga orter som 
har folkbibliotek: Hyltebruk, Torup och Unnaryd.

Arbets- och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämnden är nämnden vars uppdrag är en arbetslinje för vuxna för att skapa ekonomisk 
och social trygghet. Nämnden ansvarar också för frågor inom näringsliv, bibliotek, turism, fritid, och folkhälsa. 
Nämnden fyller därmed en viktig funktion för företag, företagsetablering, allmän bildning och främjandet av en 
hälsosam livsstil.
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Arbets- och näringslivsnämnden

Verksamhet Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2014 2013

Arbets- och näringslivsnämnden 409 426 -17 371 335
Näringslivsfrämjande åtgärder 1 134 1 013 120 1 228 1 206
Turistverksamhet 529 431 98 553 469
Allmän fritidsverksamhet 1 679 1 527 152 1 585 1 548
Stöd till studieorganisationer 300 295 5 300 295
Allmän kulturverksamhet* 224 203 21 - -
Barnkulturverksamhet* 45 56 -11 - -
Bibliotek* 4 876 5 003 -126 - -
Idrotts- och fritidsanläggningar 4 914 4 999 -85 5 126 4 626
Hälsocenter 6 526 7 229 -703 5 902 5 566
Kontorsövergripande ANK 1 803 1 762 41 1 566 1 542
Institutionsvård för vuxna 1 350 2 808 -1 458 954 1 912
Öppna insatser vuxna missbrukare 700 710 -11 698 680
Övrig vuxenvård 384 1 037 -653 618 1 406
Ekonomiskt bistånd 9 500 10 506 -1 006 10 766 9 519
IFO ärendehandläggning vuxen 4 626 4 955 -329 3 868 3 584
Flyktingmottagande -231 -231 0 -237 -1 892
Arbetsmarknadsåtgärder 4 585 4 596 -11 4 882 4 931
Total 43 354 47 325 -3 971 38 178 35 726

Året i siffror

Turism är ett av Arbets- och näringslivsnämndens verksamhetsområden. 

* Bibliotek- och kulturverksamheten tillhör from 2015 arbets- och näringslivsnämnden.   
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Arbets- och näringslivsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Susana Gisselman arbetar som hälsoutvecklare i 
kommunen. Men vad innebär det egentligen? Vi 
träffade Susana för att få lite klarhet i vad hon 
arbetar med.

- Jag arbetar till exempel med olika projekt kring hälsa. 
Uppdrag Hälsa är ett större program som jag arbetar 
med året runt. 

Där arbetar Susana både med planering men även  
mycket praktiskt med utbildning och övningar för 
deltagarna. Uppdrag Hälsa är ett hälsofrämjande pro-
gram som riktar sig till kommunanställda som har 
minst sex tillfällen av korttidsfrånvaro per år. Utbild-
ningen syftar till att öka både den faktiska och den 
upplevda hälsan hos deltagarna samt att på sikt bidra 

till att Hylte kommun blir en hälsosammare och mer 
attraktiv arbetsplats för alla medarbetare. 

Många olika arbetsuppgifter
Varje dag bedrivs det också gruppträning på Örnahal-
lens Hälsocenter, då är Susana ansvarig för att se till 
att det flyter på och hon håller även själv i pass. Hon 
sköter också gymmet där maskiner ses över dagligen 
och erbjuder träningscoachning och gymvisning.

- Det är det roligaste med mitt jobb. Den stora vari-
ationen av arbetsuppgifter kopplade till hälsa, men 
också kontakten med alla människor.

Susana arbetar som hälsoutvecklare

Susana Gisselman, Hälsoutvecklare

Fakta om Susana
Namn: Susana Gisselman
Yrke: Hälsoutvecklare
Tid i kommunen: 6 månader
Viktigaste arbetsverktyget: Jag själv, och att jag fungerar. Annars fungerar inte jobbet.
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Barn- och ungdomsnämnden

Nämnden i korthet

Avvikelse 2015: 3 923 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:
• Barnomsorg

• Grundskola

• Grundsärskola

• Gymnasieskola

• Gymnasiesärskola

• Vuxenutbildning samt SFI

• Familjecentralen

• Lotsen och bryggan

• Kulturskolan

Ansvarig ordförande: Maria Hedin

Ansvarig kontorschef: Stigert Pettersson

Måluppfyllelse

Inom nämndens verksamheter finns 38 serviceåta-
ganden fördelade på sju områden. 26 åtaganden har 
uppfyllts helt, fem är delvis uppfyllda, sex åtaganden 
har inte uppfyllts och ett åtagande har inte kunnat ut-
värderas. Med 31 helt och delvis uppfyllda åtaganden 
är resultatet från måluppfyllelsen i nivå med 2014. 

● Förskola
✔ Fritidshem
● Grundskola
● Gymnasieskola
● Vuxnas lärande
● Familjecentralen

De åtaganden som inte uppfyllts gäller; erbjudande 
om barnomsorg inom fyra månader, andel personal 
med pedagogisk högskoleexamen, elever som fått 
yrkesexamen och/eller behörighet till högskolestudier 
i sin gymnasieutbildning, erbjudande om SFI inom 
fem arbetsdagar samt erbjudande om barngrupp till 
barn där det förekommit sociala missförhållanden.   

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomi
Årets verksamhet för nämnden har genomförts med 
en avvikelse på 3 923 tkr. En viktig förklaring till av-
vikelsen kan relateras till statsbidrag från Migrations-
verket för asylsökande och nyanlända elever samt en-
samkommande flyktingbarn. 

Viktiga händelser under året

• Under våren startades en så kallad förbere-
delseklass upp i Örnaskolans lokaler. Syftet är att 
ge kommunens nyanlända en grundläggande in-
troduktion i det svenska språket samt kunskaper 
om det svenska samhället.

• I juni beslutades om antagningsstopp för Hylte 
Gymnasieskola för läsåret 2015/2016. Anlednin-
gen var det låga antalet elever som sökt utbildn-
ingarna. 

• Under våren 2015 har Hylte kommun tagit emot 
flera asylsökande familjer vilket inneburit att fler 
barn tillkommit både i för- och grundskolan och 
då främst i Hyltebruk.

• Hylte Gymnasieskola har haft besök från Uganda, 
vilket har ingått i det internationella projekt som 
högskolerådet står bakom. Under hösten har per-
sonal varit på besök i Uganda.

Avvikelsen stärks även med 827 tkr på grund av lägre 
kostnader för skolskjutsar än budgeterat. Hallands-
trafiken, som ombesörjer skolskjutsverksamheten, har 
genom effektiviseringar lyckats reducera kostnaderna. 

Framtid
Rekrytera och behålla medarbetare
Kommunen är i behov av att rekrytera fler förskollära-
re, lärare och socionomer. Ett led i det här arbetet är 
att erbjuda lärarstudenter möjligheten att arbeta inom 
nämnden. En närliggande fråga är att vara en attrak-
tiv arbetsgivare där medarbetare ska känna att de vill 
stanna och utvecklas i kommunen. Mot denna bak-
grund är målsättningen 2016 att ta fram en kompe-
tensförsörjningsplan där kompetensutveckling utgör 
en central del. 

Integrationsvärdar
Ett arbete med integrationsvärdar har påbörjats och 
fortsätter 2016. Dessa värdar ska arbeta inom både 
förskola och skola. Deras uppgift blir att stötta, finnas 
med och vara en del i verksamheten och samtidigt vara 
en person som hjälper till att kommunicera med nyan-
lända, både barn och föräldrar. 

Hög ambitionsnivå  
2015 utsågs Hylte kommun till årets klättrarkommun. 
Kommunen ska fortsätta vara en klättrarkommun. 
Detta förhållningssätt ska genomsyra hela verksam-
heten. Processer som syftar till att utveckla verksam-
heten mot högre måluppfyllelse ska skapas. Ett fler-
tal av dessa processer startades upp under 2015 och 
fortskrider 2016. Bland annat pågår ett arbete runt 
systematiskt kvalitetsarbete som även länkar till kom-
munens nya styrmodell. 

 

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, skola, gymnasie- och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar 
också för familjerådgivning, delar av individ- och familjeomsorg samt HVB-boenden (hem för vård och omsorg) 
för ensamkommande flyktingbarn. 
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Barn- och ungdomsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Invigning av förberedelseklassen på Örnaskolan i Hyltebruk.

Verksamhet Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2014 2013

Nämnd och styrelse 480 565 -84 419 422
Kulturskola 2 123 2 111 12 2 048 1 900
Fritidsgårdar 174 140 34 140 133
Öppen förskola 621 550 70 476 467
Förskola, ped omsorg 45 915 45 312 603 41 454 39 983
Fritidshem 10 703 10 127 576 9 426 8 859
Förskoleklass 3 711 4 085 -374 3 965 3 648
Grundskola, grundsärskola 117 605 116 948 657 114 184 110 784
Gymnasieskola, gymnasiesärskola 50 193 50 476 -283 56 433 57 371
Lärcentrum /Vuxenutbildning 3 628 3 298 330 2 524 2 870
Svenska för invandrare 1 786 1 785 0 1 271 1 232
Förvaltningsgem kostnader 7 031 6 700 331 7 048 6 863
Central administration 3 376 3 875 -499 3 697 3 036
Familjecentralen 13 026 13 456 -431 11 948 11 232
Flyktingmottagande 0 -2 981 2 981 -6 237 0
Total 260 371 256 447 3 923 248 795 248 800

Året i siffror
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Barn- och ungdomsnämnden

Fritids erbjuds till alla barn som har behov av omsorg 
före och efter skoldagen. Verksamheten blandar om-
sorg med pedagogiskt arbete. Kristin Nilsson arbetar 
som barnskötare på Junibackens fritids i Unnaryd. Där 
har hon arbetat sedan 1979.

- Det har hänt en del sedan dess. Då var fritids i en 
annan byggnad. Sen har vi flyttat runt lite och nu är vi 
i skolbyggnaden. Det känns jättebra. Jag trivs väldigt 
bra på jobbet.

Kristin arbetar på fritids på morgonen när barnen 
kommer och på eftermiddagen när de slutat skolan. 
Under resterande del av dagen är hon och hennes kol-
legor resurser i klasserna på skolan. Ibland hoppar hon 
även in som vikarie när någon lärare är sjuk. 

- Det är ett varierat jobb och väldigt givande. På eft-
ermiddagen efter skoltid har vi många platser utanför 
skolgården att vara på, till exempel skolskogen, hem-

bygdsparken och vid sjön. Aktiviteterna varierar från 
dag till dag. På morgnarna hinner vi mest bara med att 
äta frukost, sen börjar skoldagen.

Kristin tycker om sitt jobb. Det roligaste tycker hon är 
allt man får tillbaka.

- Man får så mycket kärlek. Och jag blir så lycklig när 
barnen kommer på morgonen, säger Kristin glatt.

Eftersom Kristin och medarbetarna på fritids inte har 
huvudansvaret för lärandet på skolan känner hon att 
hon mer kan ta en lyssnande roll och finnas där för 
barnen.

- Jag minns speciellt en pojke som jag följde i fem år. 
Han kommer fortfarande hit och hälsar på ibland, med 
sin son. Då känner man att man gjort ett avtryck och 
det är jättekul.

Kristin arbetar som barnskötare i Unnaryd

Kristin Nilsson, barnskötare

Fakta om Kristin
Namn: Kristin Nilsson
Yrke: Barnskötare
År i kommunen: 37
Viktigaste arbetsverktyg: Min glädje till jobbet.
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Omsorgsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Måluppfyllelse
Omsorgsnämnden har 35 serviceåtaganden inom fem 
områden. 26 åtaganden är helt uppfyllda, fyra delvis 
uppfyllda och fem åtaganden har inte utvärderats. De 
åtaganden som delvis uppnåtts finns inom bostad med 
särskild service, samt stöd och service i hemmet. Resul-
tatet från måluppfyllelsen är i nivå med föregående år.

✔ Anhörigstöd
✔ Omsorg i hemmet
✔ Särskilt boende
● Bostad med särskild service
● Stöd och service i hemmet

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●
Ekonomi
Bokslutet visar en negativ avvikelse om 875 tkr i 
förhållande till budget. De verksamheter som främst 
bidrar till avvikelsen återfinns inom insatser enligt LSS 
och SFB med en sammanlagd avvikelse på -2 113 tkr. 
Avvikelsen beror på tillkommande externa placeringar 
samt kostnader för det gemensamma resursteamet som 
nämnden startade upp med barn- och ungdomsnämn-
den 2014. Ytterligare orsaker som påverkar avvikelsen 
är ökad ersättning för obekväm arbetstid från och med 
1 oktober.

Nämndens avvikelse stärks å andra sidan genom att 
vård och omsorg uppvisar en positiv avvikelse om 1 
478 tkr. Bakomliggande faktorer är samordningsvin-
ster av personalresurser, högre intäkter för försäljning 
av verksamhet än budgeterat och avslutad anhörigan-
ställning.

Framtid

Fokus på kompetensutveckling 
Fokus bör även fortsättningsvis läggas på kom-
petensutveckling och en god arbetsmiljö för med- 
arbetare i kommunen. Behov av kompetensutveck-
ling framträder på områden som är gemensamma och 
kommunövergripande men även verksamhetsspeci-
fika. Att bli en attraktiv arbetsgivare i konkurrens 
med andra är ett viktigt mål att uppnå för att tillgo-
dose personalförsörjning ur ett längre perspektiv.

Socialpsykiatri
Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven 
av dagverksamhet och boendestöd med all sannolikhet 
att fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta utveck-
la boendestöd och boende för att kunna arbeta med 
målgruppen på hemmaplan och därmed undvika kost-
nadsintensiva insatser. Socialpsykiatrin bör fortsätta ut-
vecklingen ännu mer mot arbetsinriktad rehabilitering. 

Fokus på kunden
Nämnden ska fortsatta att utvecklas mot tydli-
gare kundfokus och personcentrerad omsorg 
samt anpassas efter de krav som kommer stäl-
las av nya generationer. För att möta dessa ön-
skemål och behov måste en långsiktig strategi ta 
form gällande boendeformer och övriga insatser.

Viktiga händelser under året

• I april påbörjades inflyttningen till det nya servi-
ceboendet enligt LSS. Boendet invigdes i juni och 
det var en stor dag för hyresgästerna som också 
visade sina lägenheter för besökare och media. 

• Daglig verksamhet har utvecklat sin verksamhet. 
Från och med årets början ansvarar verksam-
heten för tvätt och till viss del leverans av verk-
samhetens yrkeskläder. Brukarna känner sig mer 
betydelsefulla, tar ut raster och ber om ledighet 
som alla andra medarbetare. 

• De legitimerade medarbetarna har utbildat om-
sorgsassistenter i Hälsofrämjande arbetssätt. De 
har även genomfört workshops i Funktionellt 
sittande för att kvalitetssäkra att hjälpmedel an-
vänds på rätt sätt med syfte att stärka omsorgs-
tagarnas aktivitetsförmåga och självständighet. 

• Kommun Rehab har av Kampradfonden fått me-
del för att anlägga ett utegym på det särskilda 
boendet i Torup. 

Nämnden i korthet

Avvikelse 2015: -875 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Äldreomsorg

• Omsorg om funktionshindrade

• Kommunal hälso- och sjukvård 

Ansvarig ordförande: Gunnel Johansson

Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

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

Året i siffror

Verksamhet Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse 2014 2013

Omsorgsnämnden 444 490 -45 424 443
Vård och Omsorg 121 906 120 428 1 478 116 668 117 428
Insatser enl LSS och SFB 28 234 30 346 -2 113 25 672 22 632
Förebyggande verksamhet 6 127 6 105 22 6 217 5 954
Kontorsövergripande 8 714 8 932 -218 8 161 7 758
Total 165 426 166 301 -875 157 142 154 215
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Omsorgsnämnden

På korttidsavdelningen på Malmagården i Hylte-
bruk kommer patienter från sjukhus med målsätt-
ningen att de ska få eftervård och träning innan 
hemgång. Här bor man en kort tid för att reha-
biliteras tills att man är stark nog att flytta hem 
igen. Charlotte Jerlebo arbetar som undersköter-
ska på korttidsavdelningen.

- De som kommer till oss har kanske drabbats av en 
stroke eller höftfraktur. Vårt jobb är att hjälpa dem 
att komma tillbaka. Vi är väldigt måna om att de ska 
göra så mycket de kan själva. Vi samarbetar med sjuk-
sköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att få 
till träningsprogram som vi sedan utför på avdelnin-
gen. 

När omsorgstagaren är redo att flytta hem igen så ans-
er Charlotte att hon lyckats.

- Alla gånger man lyckats med att rehabilitera så att 
den boende kan få återgå till det egna hemmet känns 
alltid bra. När man berört någon och får respons så 
växer man som människa.

På korttidsavdelningen erbjuds även vård i livets slut-
skede och avlastning för make/maka eller nära anhörig. 

Charlotte tycker att variationen i jobbet är det mest 
givande.

- Vi träffar så många olika människor och vi får ta del 
av deras liv. Det gör också att man lär sig nya saker 
hela tiden. Man blir aldrig fullärd! Jag har verkligen 
ett givande arbete. 

Charlotte arbetar på korttidsenheten

Charlotte Jerlebo, undersköterska

Fakta om Charlotte
Namn: Charlotte Jerlebo
Yrke: Undersköterska
Tid i kommunen: 25 år
Viktigaste arbetsverktyget: Mina händer och mitt huvud. Men också mina arbetskam-
rater som är ett ovärderligt bollplank.
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Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Verksamhet 
Hyltebostäder är en bostadsstiftelse vars ändamål är 
att främja bostadsförsörjningen inom Hylte kommun.  
För detta ändamål äger och förvaltar Hyltebostäder 
drygt 500 bostadslägenheter och lokaler på totalt 5 
300 kvadratmeter. Utöver bostadsverksamheten består 
Hyltebostäders verksamhet av ytterligare två ben, fjärr-
värmedistribution och förvaltning av Hylte kommuns 
fastigheter. Hyltebostäder distribuerar fjärrvärme till 
cirka 250 anläggningar i Hyltebruk, Unnaryd och 
Landeryd. Hyltebostäder förvaltar även i stort sett 
samtliga delar av kommunens verksamhetsfastigheter 
förutom anläggningar för VA och renhållning. 2015 
uppgick den förvaltade lokalytan till drygt 61 000 
kvadratmeter.  

Händelser 2015 
Två stora investeringsprojekt slutfördes under året. På 
Storgatan 6 invigdes den 1 april ett nytt LSS-boende 

med fyra lägenheter och personalutrymmen. Den 1 
september var det sedan dags för inflyttning i den to-
talrenoverade fastigheten på Storgatan 4 med 20 nya 
lägenheter för seniorer (55+) och nyrenoverade lokaler 
för bland annat kommunens seniorverksamhet Guld-
kanten. I december förvärvades produktionsanläg-
gningen för fjärrvärme i Unnaryd från E.ON för 0,3 
miljoner. Anläggningen drivs nu i egen regi av Hylte-
bostäders personal. 

Ekonomi

Resultatet för 2015 är ett överskott på 15,1 mkr före 
bokslutsdipositioner och skatt, vilket är en ökning med 
7,8 mkr från 2014. Resultatet fördelas med 11,1 mkr 
(5,2 mkr 2014) för bostäderna och 4 mkr för fjärrvär-
men (2,1 mkr 2014). Utöver detta har driften av de 
kommunala fastigheterna genererat ett överskott om 
1,6 mkr som återbetalats till Hylte kommun. Bidragan-
de orsaker till resultatet är det gynnsamma ränteläget, 
möjligheten att dra nytta av synergieffekter mellan de 
olika verksamhetsgrenarna samt tillväxt inom samtliga 
verksamhetsgrenar. Hyltebostäders nettoomsättning 
ökade med 6,7 mkr jämfört med 2014.

Framtid 
Hyltebostäder går in i 2016 i en stark position. Samt-
liga fastigheter är så gott som fullt uthyrda, fjärrvär-
men är lönsam och den finansiella ställningen är trygg. 
Förvaltningen av de kommunala fastigheterna fortsät-
ter att ge positiva synergieffekter som kommer både 
Hyltebostäder och Hylte kommun till del. 

Tkr 2015 2014

Intäkter 112 937 106 246

Kostnader -88 473 -85 976

Avskrivningar -6 099 -8 759

Rörelseresultat 18 365 11 511

Finansnetto -3 269 -4 178

Bokslutsdisposition -2 219 -

Skatt på årets resultat -2 837 -1 365

Resultat efter finansiella poster och skatt 10 039 5 968

Bostadsstiftelsen Hyltebostäders resultat

Bostadsstiftelsen i korthet

Årets resultat: 10 039 tkr

Ansvarsområden

• Förvaltning av bostadslägenheter och lokaler

• Fjärrvärmedistribution

• Förvaltning av kommunfastigheter

Ansvarig ordförande: Lars Sundberg

Ansvarig chef: Claes Johansson

En visningslägenhet på Storgatan 4, projektet avslutades under våren 2015.



Räkenskaper

Studentfirande på Vildmarksgymnasiet.
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Innehåll

RÄKENSKAPER

Finansiella nyckeltal                         s. 50
Här finns en sammanställning av utvalda ekono- 
miska nyckeltal. Här finns också en översikt över 
kommunens intäkter och kostnader 2015.

Driftredovisning                               s. 52
Här framgår avvikelser för kommunens styrelser 
och nämnder.

Investeringsredovisning                  s. 54 
Här kan du läsa om hur mycket kommunen inves-
terat för 2015 samt en kort beskrivning av de större 
investeringarna.

Resultaträkning och balansräkning  s. 56
Avsnittet innehåller finansiella rapporter med 
redo visning av både kommunens och koncernens 
resultat.

Kassaflödesanalys                            s. 57
Ytterligare en finansiell rapport finns här som visar 
de likvida flödena.

Noter                                                 s. 58
Här finns noterna till resultat-, och balansräk ningen 
samt kassaflödesanalysen.

Redovisningsprinciper                      s. 65
Här redovisas de redovisningsprinciper som an- 
vänds i kommunens redovisning.

Innehåll
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Finansiella nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011

RESULTAT OCH KAPACITET

Skatte- och statsbidragsutveckling 5,9% 3,5% 1,9% 2,3% 0,3%
Nettokostnadsutveckling 4,7% 2,4% 1,2% 2,6% 1,3%
Nettokostnadsutveckling inkl. finansnetto 4,3% 2,2% 1,3% 2,3% 2,3%
Nettokostnadsutveckling nämnder 5,3% 0,7% 2,0% 2,5% 1,2%

Driftskostnadsandel (inkl. finansnetto) 96,3% 97,7% 98,9% 99,4% 99,5%
   varav verksamhetens intäkter och kostnader 89,3% 90,4% 91,6% 92,8% 93,0%
   varav avskrivningar 6,4% 6,3% 6,1% 5,6% 5,2%
   varav finansnetto 0,6% 1,0% 1,1% 1,0% 1,3%

Årets resultat / skatter och bidrag 3,8% 2,3% 1,1% 0,6% 0,5%

Självfinansiering investeringar 174,6% 95,4% 62,4% 45,6% 58,0%
Investeringar / bruttokostnad 4,2% 6,8% 8,6% 10,0% 8,0%
Investeringar / avskrivningar 91,5% 143,7% 190,1% 241,0% 191,0%
Investeringar / skatter och bidrag 5,8% 9,1% 11,7% 13,6% 9,9%

Soliditet 27,5% 27,4% 28,0% 28,0% 30,3%
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse -7,6% -13,4% -21,3% -18,9% -21,6%

Total skuld och avsättningsgrad 72,5% 72,6% 72,0% 72,0% 69,7%
   varav avsättningsgrad 2,0% 2,2% 2,4% 2,0% 2,2%
   varav kortfristig skuldsättningsgrad 25,9% 16,7% 17,7% 22,0% 21,5%
   varav långfristig skuldsättningsgrad 44,6% 53,7% 51,9% 48,0% 46,1%

Primärkommunal skattesats 21,45% 21,45% 21,45% 21,45% 21,45%

RISK - KONTROLL

Kassalikviditet 101,1% 98,4% 57,4% 54,9% 50,8%
Finansnetto (mkr) -3,0 -4,9 -5,5 -4,9 -6,1
Långfristig skuld (mkr) 290,5 311,9 273,0 224,2 211,5

Definitioner Nyckeltal

Driftskostnadsandel = Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Skattefinansieringsgraden av investeringarna = (resultat före extraordinära poster + avskrivningar) / nettoinvesteringar

Kassalikviditet = (kortfristiga fordringar + kassa och bank) / kortfristiga skulder
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Härifrån kommer pengarna...

...och de används till detta

8%

6%

12%

4%

51%

19% Taxor och avgifter

Hyror och arrenden

Bidrag

Övriga intäkter

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

56%
21%

10%

4%
5%

5%

Personalkostnader

Köp av tjänster och verksamhet

Lokal och markhyror

Lämnade bidrag

Övriga kostnader

Avskrivningar

Kommentar: de två diagrammen ovan är en bruttoredovisning av externa intäkter och kostnader över samtliga 
kommunens verksamheter 2015.



52 RÄKENSKAPER

 
Driftredovisning

Driftredovisning

Nämnder (Tkr) Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse
Bokslut 

2014
Kommunfullmäktige 788 1 210 -422 749
   varav fullmäktige 718 1 198 -480 463
   varav revision 10 0 10 0

Kommunstyrelse inkl 
förvaltningar

33 785 31 910 1 876 32 178

   varav styrelse 1 917 1 966 -49 1 975
   varav kommunledningskontor 31 297 30 934 364 28 464
   varav Kommunfastigheter 0 -1 560 1 560 -4 151

Räddningsnämnd 10 721 10 725 -4 10 472

Samhällsbyggnadsnämnd 18 480 17 990 490 17 667
   varav interna verksamheter 0 -127 127 -445

Tillsynsnämnd 90 90 0 106

Arbets- och näringslivsnämnd 43 354 47 325 -3 971 38 178
   varav ekonomiskt bistånd 9 500 10 506 -1 006 10 766
   varav flyktingmottagande -231 -231 0 -238

Revision 779 771 8 781

Överförmyndare 451 705 -254 618

Barn- och ungdomsnämnd 260 371 256 448 3 923 248 795
   varav grundskola/barnomsorg 178 555 177 022 1 533 169 505
   varav gymnasieskola 50 193 50 476 -283 51 357

Omsorgsnämnd 165 426 166 301 -875 157 142
   varav vård och omsorg 121 906 120 428 1 478 116 668
   varav insatser enligt LSS och LASS 28 234 30 346 -2 113 25 672
Summa nämnder 534 246 533 476 770 506 686
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I full aktivitet med kreativt arbete på Sörgården i Hyltebruk.

Biblioteket i Torup. Elias Fries skola i Hyltebruk.

Mammaträning på Örnahallens Hälsocenter Borabo ÅVC i Hyltebruk.
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Investeringsredovisning

Under 2015 har kommunen investerat för 25 005 
tkr exklusive finansiella anläggningstillgångar. Det är 
cirka 39 procent av budgeten som uppgick till 64 110 
tkr. Att mindre än hälften av utrymmet använts är till 
största del relaterat till investeringsstoppet kommun-
fullmäktige fattade beslut om den 17 juni. 

Investeringsstoppet var en åtgärd för att få en ekonomi 
i balans. I samband med prognosen efter fyra månader 
prognostiserade nämnderna en negativ avvikelse på 10 
625 tkr. Detta fick kommunstyrelsen vid sitt möte den 
2 juni 2015 att besluta om en rad besparingsåtgärder, 
däribland investeringstopp. Mot denna bakgrund har 
ett flertal projekt skjutits på framtiden. Investerings-
stoppet har dock inte berört projekten Örnaskolans 
låg- och mellanstadium och Nya förskoleavdelningar 
i Hyltebruk.

Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som svarat 
för större andelen av kommunens investeringar 2015. 
Inom nämnden återfinns bland annat VA-investeringar, 
främst sanering av ledningsnät.

Räddningsnämnden har under 2015 investerat i en ny 
förstabil. Bilden levererades i april och togs i drift un-
der maj månad efter att personalstyrkan utbildats. Den 
totala investeringsutgiften uppgick till 3 009 tkr vilket 
är i nivå med budgeten på 3 000 tkr.

Inom kommunens lokal- och fastighetsinvesteringar 
landade utfallet på 7 167 tkr. Ett betydande projekt 
som kommit igång på allvar 2015 är byggnationen av 
den nya låg- och mellanstadieskolan i Hyltebruk, som 
väntas stå färdig 2017.

Räddningstjänstens nya brandbil.
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*inklusive överfört från 2014

Investeringar 2015

Tkr Budget* 
2015

Bokslut  
2015

Avvikelse  
2015

Budget  
projektet 

totalt

Utfall  
projektet 

totalt

Prognos  
projektet 

totalt

Prognos 
färdig-

ställande år
Lokal- och fastighetsinvesteringar 27 501 7 167 20 334 110 652 54 047 107 619

Renovering Örnahallen 145 1 742 -1 597 30 500 32 326 32 326 2015

Låg/mellanstadium Örnaskolan 5 711 511 5 200 30 000 800 30 000 2017

Förskola Torup 27 886 -859 16 034 16 893 16 893 2015

Renovering Unnaryds skola 1 000 3 997 13 500 3 13 500 2017

Projektering förskola Hyltebruk 8 400 386 8 014 8 400 386 8 400 2016

Ombyggnad fastigheter (ram) 4 000 2 321 1 679 4 000 2 321 Löpande Delakt.

Örnvallen konstgräs, löparbanor 2 500 18 2 482 2 500 18 2 500 2016

Kommunhus tillgänglighetsanpassning 2 500 21 2 479 2 500 21 2 500 2016

Hiss Torups skola 1 500 93 1 407 1 500 93 1 500 2016

Upprustning idrottsplatser 718 574 144 718 574 Löpande Delakt.

Energieffektiviseringar inkl. system 500 486 14 500 486 Löpande Delakt.

Lag om skydd mot olyckor 250 3 247 250 3 Löpande Delakt.

Tillgänglighetsanpassning 250 122 128 250 122 Löpande Delakt.

Gata, park, skog och exploatering 7 470 1 426 6 044 13 616 2 137 9 316

Torups centrum etapp 2 2 000 188 1 812 8 146 816 8 146 2017

Reinvestering maskiner och utrustning 1 226 0 1 226 1 226 0 Löpande Delakt.

Belysning Gång- och cykelvägar 800 228 572 800 228 Löpande Delakt.

Gångväg runt sjön Torup 670 52 618 670 135 670 2016

Gång- och cykelvägar 600 545 55 600 545 Löpande Delakt.

Iordningställande av vägar/belysning 500 0 500 500 0 500 2016

Reinvesteringar asfaltsbeläggning 250 0 250 250 0 Löpande Delakt.

Övrigt 1 424 412 1 012 1 424 412 Löpande Delakt.

Övriga investeringar 16 218 7 138 9 080 13 218 6 445 10 500

E-förvaltning genomförande 3 000 715 2 285 7 500 715 7 500 2017

IT-investeringar 6 297 2 601 3 696 6 297 2 601 Löpande Delakt.

Raminvesteringar 3 521 629 2 892 3 521 629 Löpande Delakt.

Ny förstabil 3 000 2 987 13 3 000 3 009 3 000 2015

Övrigt 400 205 195 400 205 Löpande Delakt.

Summa skattefinansierat 51 189 15 731 35 458 137 486 62 629 127 435

Vatten- och avlopp 12 871 9 274 3 597 42 863 41 366 32 638

Hyltebruks reningsverk 202 93 109 30 000 32 179 32 179 2015

Sanering ledningsnät 7 045 7 974 -929 7 045 7 974 Löpande Delakt.

Åtgärder lukt Torups ARV 300 453 -153 494 459 459 2015

VA verksamhet enl. nämndsprioritering 5 324 754 4 570 5 324 754 Löpande Delakt.

Renhållning och avfallshantering 50 0 50 50 0 1 100

Insamlingskärl 50 0 50 50 0 Löpande Delakt.

Summa taxefinansierat 12 921 9 274 3 647 42 913 41 366 33 738

Totalt 64 110 25 005 39 105 180 399 103 995 161 173
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Resultaträkning

Balansräkning

Mkr Not Budget
2015

Kommun
2015

Kommun
2014

Koncern
2015

Koncern
2014

Verksamhetens intäkter 1 194,5 228,4 192,9 294,3 249,9

   varav jämförelsestörande - 4,5 - 4,5 -

Verksamhetens kostnader 2 -677,7 -705,1 -648,8 -746,6 -685,6

Avskrivningar 3 -37,0 -34,0 -31,8 -40,1 -40,6

Verksamhetens nettokostnad -520,2 -510,8 -487,7 -492,4 -476,2

Skatteintäkter 4 390,6 388,0 379,1 388,0 379,1

Generella statsbidrag och utjämning 5 148,4 146,0 125,3 146,0 125,3

Finansiella intäkter 6 1,5 1,2 1,2 0,2 0,3

Finansiella kostnader 7 -7,0 -4,2 -6,1 -6,4 -9,3

Resultat efter finansiella poster 13,3 20,3 11,8 35,3 19,1

Extraordinära poster - - - -

Skatt - - -3,3 -1,4

Årets resultat 13,3 20,3 11,8 32,0 17,8

Mkr Not Kommun 
2015

Kommun 
2014

Koncern 
2015

Koncern 
2014

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 5,5 7,4 5,5 7,4

Materiella anläggningstillgångar 9 463,8 472,6 650,8 636,8

Finansiella anläggningstillgångar 10 9,6 3,4 9,2 3,9

Summa anläggningstillgångar 478,8 483,4 665,5 648,1

Förråd m.m. 11 2,0 1,7 2,0 1,7

Kortfristiga fordringar 12 68,0 53,9 66,4 50,1

Kassa och bank 13 102,3 41,7 107,3 64,1

Summa omsättningstillgångar 172,4 97,3 175,7 115,9

Summa tillgångar 651,2 580,8 841,3 763,9

Eget kapital 14

Årets resultat 20,3 11,8 32,0 17,8

Resultatutjämningsreserv 2,5 2,5 2,5 2,5

Övrigt eget kapital 156,5 144,7 203,8 186,0

Summa eget kapital 179,2 159,0 238,3 206,3

Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 15 9,2 9,1 9,2 9,1

Övriga avsättningar 16 3,5 3,6 4,7 3,6

Summa avsättningar 12,7 12,7 14,0 12,7

Skulder

Långfristiga skulder 17 290,7 311,9 411,9 434,3

Kortfristiga skulder 18 168,6 97,3 177,1 110,7

Summa skulder 459,2 409,1 589,0 545,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 651,2 580,8 841,3 763,9

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 19 228,5 237,0 228,5 237,0

Borgensåtaganden 20 114,3 113,0 3,0 1,4

Ställda säkerheter 21 - - 8,4 8,7
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Kassaflödesanalys

Mkr Not Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Den löpande verksamheten

Årets resultat 20,3 11,8 32,0 17,8

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 36,7 33,2 46,0 42,1

Minskning av avsättning pga utbetalningar - -0,2 - -0,2

Medel från den löpande verksamheten 57,0 44,8 78,1 59,7

Ökning/minskning förråd m.m. -0,3 -1,7 -0,3 -1,7

Ökning/minskning verksamhetsfordringar -14,1 -2,6 -16,8 -3,8

Ökning/minskning verksamhetsskulder 71,3 4,3 64,6 20,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 113,9 44,9 125,6 74,7

Investeringsverksamheten 

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

Investering i materiella anläggningstillgångar -24,4 -44,2 -53,2 -71,3

Övrigt materiella anläggningstillgångar 0,2 1,7 0,2 1,7

Investering i finansiella anläggningstillgångar -6,1 - -6,1 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30,9 -44,0 -59,7 -71,1

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån - 40,0 - 40,0

Amortering av lån -22,4 -1,2 -22,8 -1,6

Ökning/minskning långfristiga fordringar - - 0,1 0,2

Förändring av checkräkningskredit - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -22,4 38,8 -22,7 38,5

Årets kassaflöde 60,6 39,7 43,2 42,1

Likvida medel vid årets början 41,7 2,1 64,1 22,0

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

Förändring likvida medel 60,6 39,7 43,2 42,1
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Not 1 Verksamhetens intäker (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Försäljningsintäkter 7,7 7,8 7,7 7,8

Taxor och avgifter 63,4 55,1 71,3 62,2

Hyror och arrenden 46,4 45,6 100,8 91,1

Bidrag1 92,8 65,1 93,3 65,2

Försäljning av verksamhet och tjänster 17,6 17,9 20,3 20,6

Realisationsvinster 0,1 0,2 0,1 0,2

Övriga intäkter 0,4 1,2 0,9 2,7

Summa verksamhetens intäkter 228,4 192,9 294,3 249,9

Not 2 Verksamhetens kostnader (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Löner och sociala avgifter 388,6 357,8 399,8 367,8

Pensionskostnader 31,2 29,7 31,7 30,2

Material 31,7 28,2 33,4 29,8

Köp av huvudverksamhet 78,4 69,3 97,2 87,3

Övriga tjänster 77,0 69,0 92,7 83,7

Lokal- och markhyror1 71,6 68,0 62,4 56,0

Lämnade bidrag 26,3 25,6 26,3 25,6

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

Övriga kostnader 0,2 0,2 3,0 4,2

Summa verksamhetens kostnader 705,1 648,8 746,6 685,6

Not 3 Av- och nedskrivningar (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Immateriella anläggningstillgångar 2,5 2,3 2,5 2,3

Maskiner och inventarier 6,3 6,1 11,6 11,0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 25,2 23,4 29,2 26,8

Bostadslånepost - - 0,1 0,1

Återförda nedskrivningar - - -14,0 -

Nedskrivningar - - 10,7 0,4

Summa avskrivningar 34,0 31,8 40,1 40,6

Not 4 Skatteintäkter (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Preliminär kommunalskatt 388,3 380,1 388,3 380,1

Preliminär slutavräkning innevarande år 0,4 0,1 0,4 0,1

Slutavräkningsdifferens föregående år -0,8 -1,1 -0,8 -1,1

Summa skatteintäkter 388,0 379,1 388,0 379,1

Preliminär slutavräkning, kronor per invånare 43 7

Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare -70 -109

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Inkomstutjämning 113,4 94,4 113,4 94,4

Kostnadsutjämning 30,4 25,4 30,4 25,4

Regleringspost -0,4 2,3 -0,4 2,3

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

LSS utjämning -16,8 -16,5 -16,8 -16,5

Kommunal fastighetsavgift 17,7 18,7 17,7 18,7

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

Summa generella statsbidrag och utjämning 146,0 125,3 146,0 125,3

1 2015 ingår en jämförelsestörande intäkt på 4,5 mkr avseende återbetalning av AFA premier för 2004.

1 Upplysning om leasing lämnas i not 23.
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Not 6 Finansiella intäkter (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Utdelningar på aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,1

Borgensavgift 1,1 1,1 - -

Ränteintäkter 0,0 0,1 0,2 0,3

Summa finansiella intäkter 1,2 1,2 0,2 0,3

Not 7 Finansiella kostnader (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Räntekostnader 3,5 5,6 5,8 8,8

Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,2 0,1 0,2

Övriga finansiella kostnader 0,6 0,3 0,6 0,3

Summa finansiella kostnader 4,2 6,1 6,4 9,3

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Anskaffningsvärde 13,1 12,5 13,1 12,5

Ackumulerade avskrivningar -7,6 -5,1 -7,6 -5,1

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 - 0,0 -

Bokfört värde 5,5 7,4 5,5 7,4

Redovisat värde vid årets början 7,4 7,3 7,4 7,3

Årets investeringar 0,6 1,5 0,6 1,5

Avyttring och utrangering 0,0 - 0,0 -

Nedskrivningar - - - -

Återförda nedskrivningar - - - -

Årets avskrivningar -2,5 -2,3 -2,5 -2,3

Överföring från eller till annat slag av tillgång - 0,8 - 0,8

Övriga förändringar - - - -

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

Avskrivningstider: 5 år 5 år

Not 9a Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Anskaffningsvärde 761,6 745,4 987,1 924,9

Ackumulerade avskrivningar -332,4 -307,2 -386,7 -357,5

Ackumulerade nedskrivningar -5,6 -4,1 -30,6 -32,5

Bokfört värde 423,6 434,0 569,8 534,8

Redovisat värde vid årets början 434,0 394,8 534,8 498,3

Årets investeringar 13,8 36,7 59,8 38,2

Avyttring och utrangering -1,4 -0,9 -1,4 -0,9

Nedskrivningar - - -10,7 -0,4

Återförda nedskrivningar - - 14,0 -

Avskrivningar -25,2 -23,4 -29,1 -27,1

Överföring från eller till annat slag av tillgång 2,4 26,8 2,4 26,8

Övriga förändringar - - - -

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

Avskrivningstider: 10-50 år 10-50 år

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.
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Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.

1 Kommunens insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2015-12-31 till 9 250 200 kr.

Under 2015 har tomtmark (0,7 mkr) tillsammans med materiella anläggningstillgångar (0,2 mkr) omklassificerats till 
exploateringsfastigheter. 

Not 9b Maskiner och inventarier  (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Anskaffningsvärde 60,6 55,0 140,3 127,7

Ackumulerade avskrivningar -28,7 -22,4 -68,4 -56,8

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

Bokfört värde 31,9 32,6 71,9 70,9

Redovisat värde vid årets början 32,5 33,4 70,9 72,8

Årets investeringar 5,5 4,6 12,4 8,5

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

Nedskrivningar - - - -

Återförda nedskrivningar - - - -

Avskrivningar -6,3 -6,1 -11,6 -11,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,2 0,7 0,2 0,7

Övriga förändringar - - - -

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

Avskrivningstider: 3-20 år 3-20 år

Not 9c Pågående ny-, till- och ombyggnader (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Anskaffningsvärde 8,3 6,0 9,1 31,1

Ackumulerade avskrivningar - - - -

Ackumulerade nedskrivningar - - - -

Bokfört värde 8,3 6,0 9,1 31,1

Redovisat värde vid årets början 6,0 33,2 31,1 36,4

Årets investeringar 5,1 2,9 5,8 24,7

Överföring till annat slag av tillgång -2,9 -30,0 -27,8 -30,0

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

Ingen avskrivning görs på pågående investeringar.

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening1 6,6 0,5 6,6 0,5

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

Grundfondskapital Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 1,7 1,7 - -

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

Summa finansiella anläggningstillgångar 9,6 3,4 9,2 3,9

Not 11 Förråd m.m. Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Exploateringsfastigheter 1,9 1,0 1,9 1,0

Tomtmark - 0,7 - 0,7

Övrigt 0,1 - 0,1 -

Redovisat värde vid årets slut 2,0 1,7 2,0 1,7
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Not 12 Kortfristiga fordringar (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Kundfordringar 9,8 15,4 11,4 14,6

Statsbidragsfordringar 28,6 - 28,6 -

Mervärdeskattsfordringar 9,6 9,1 9,6 9,1

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 19,2 29,1 16,0 26,1

Övriga kortfristiga fodringar 0,7 0,3 0,9 0,3

Summa kortfristiga fordringar 68,0 53,9 66,4 50,1

Not 13 Likvida medel Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

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

Utnyttjad checkräkningskredit - - - -

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

Kassa och bank 102,3 41,7 107,3 64,1

Summa disponibla likvida medel 152,3 91,7 167,3 124,1

Not 14 Eget kapital (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 159,0 147,2 206,3 186,6

Effekt av byte av redovisningsprincip - - - 1,9

Ingående eget kapital justerat enligt ny princip - - 206,3 188,5

Årets resultat 20,3 11,8 32,0 17,8

Utgående balans 179,2 159,0 238,3 206,3

Uppdelning av eget kapital Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Resultatutjämningsreserv (RUR) 2,5 2,5 2,5 2,5

Övrigt eget kapital 176,7 156,5 235,8 203,8

Summa eget kapital 179,2 159,0 238,3 206,3

Not 15 Avsättningar pensioner (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Särskild avtalspension, visstidspension m.m. 5,0 4,2 5,0 4,2

Förmånsbestämd/kompl pension 2,1 2,7 2,1 2,7

Pension till efterlevande 0,3 0,4 0,3 0,4

Summa pensioner 7,4 7,3 7,4 7,3

Löneskatt 1,8 1,8 1,8 1,8

Summa avsatt till pensioner 9,2 9,1 9,2 9,1

Ingående avsättningar pensioner 9,1 9,1 9,1 9,1

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

Nyintjänand pension 0,1 0,3 0,1 0,3

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

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

Sänkning av diskonteringsränta - - - -

Övrigt 0,4 -0,1 0,4 -0,1

Summa avsatt till pensioner 9,2 9,1 9,2 9,1

Aktualiseringsgrad  för beräkningsunderlaget (%) 99 99

Antal politiker med visstidspension 3 3

Överskottsmedel i försäkringen (kr) 1 225 558 1 251

Förpliktelsen minskad genom försäkring (kr) 3 052 000 2 094 000

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

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

1
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Not 16 Övriga avsättningar (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Ingående avsättning återställande av deponi 1 2,3 1,5 2,3 1,5

Avsättningar under året 1,3 0,7 1,3 0,7

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

Outnyttjat belopp som återförts - - - -

Summa avsättning deponi 2,2 2,3 2,2 2,3

Ingående avsättning VA 2 - 0,2 - 0,2

Avsättningar under året - - - -

Ianspråktaget belopp under året - - - -

Outnyttjat belopp som återförts - -0,2 - -0,2

Summa avsättning VA - - 0,0 0,0

Ingående avsättning omstrukturering 3 1,3 1,5 1,3 1,5

Avsättningar under året - - - -

Ianspråktaget belopp under året - -0,2 - -0,2

Outnyttjat belopp som återförts - - - -

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

Ingående avsättning uppskjuten skatteskuld - - - -

Avsättningar under året - - 1,2 -

Summa avsättning uppskjuten skatteskuld - - 1,2 -

Summa övriga avsättningar 3,5 3,6 4,7 3,6

Not 17a Långfristiga skulder till kreditinstitut (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Långfristiga skulder vid årets början 311,7 272,9 431,4 393,1

   varav kortfristig del av långfristig skuld - 1,2 0,4 1,6

Nyupplåning under året - 40,0 - 40,0

Amortering -21,2 -1,2 -21,6 -1,6

Summa skulder till kreditinsititut vid årets slut 290,5 311,7 409,8 431,4

  

Lån fördelade på räntebindningstid:

1-3 månader: 139,0 160,2

1-3 år 95,0 70,0

3-5 år 56,5 81,5

Lån som förfaller inom:

Löpande tills vidare: - 160,2

1 år 94,5 25,0

1-3 år 196,0 96,5

3-5 år - 30,0

Genomsnittlig räntesats på långfristiga lån: 1,21% 1,77%

1Avsättningen avser återställandet av Borabo deponi. Avsättningen uppstår genom överskott från 
verksamheten för avfallshantering.

3I budget 2005 och 2006 avsattes totalt 9,0 mkr som kopplades mot den nya organisationen som började 
genomföras 2007. Pengarna är öronmärkta till olika projekt med inriktning mot utvecklingsfrågor.

2Avsättningen avser överskott inom VA. Överskottet har återförts 2014. Från 2014 bokförs eventuellt överskott inom VA som en 
förutbetald intäkt.



63

 
Noter

RÄKENSKAPER

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekt av Hylte kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 413 061 501 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 404 892 570 kronor.

Not 17b Förutbetalda intäkter reglerade över flera år (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

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

Gatukostnadsersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa förutbetalda intäkter 0,2 0,2 2,2 2,8

Not 18 Kortfristiga skulder (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Skulder kreditinstitut - 1,2 0,4 1,6

   varav utnyttjad checkräkningskredit - - - -

   varav kortfristig del av långfristig skuld - 1,2 0,4 1,6

Leverantörsskulder 26,9 18,8 24,1 19,4

Preliminärskatt och övriga löneavdrag 6,4 5,7 7,6 5,7

Moms och punktskatter 3,7 3,7 5,5 4,6

Övriga kortfristiga skulder 1,0 1,0 2,5 1,0

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 130,5 66,9 136,9 78,4

Summa kortfristiga skulder 168,6 97,3 177,1 110,7

Not 19 Pensionsförpliktelser (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Ingående ansvarsförbindelse 190,7 208,4 190,7 208,4

Pensionsutbetalningar -6,7 -6,3 -6,7 -6,3

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

Förändring av löneskatt -1,3 -3,5 -1,3 -3,5

Sänkning av diskonteringsränta - - - -

Övrig post 2,9 -6,7 2,9 -6,7

Summa pensionsförpliktelser 183,9 190,7 183,9 190,7

Löneskatt 44,6 46,3 44,6 46,3

Utgående ansvarsförbindelse 228,5 237,0 228,5 237,0

Not 20 Borgensförbindelser (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 111,3 111,6 - -

Brännö Folkets park 0,4 0,5 0,4 0,5

Tågdagarna i Landeryd - 0,9 - 0,9

Fiberföreringar 2,6 - 2,6 -

Summa borgensförbindelser 114,3 113,0 3,0 1,4

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 21

Not 22 Spec. ej likvidpåverkande poster (Mkr) Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Avskrivningar 34,0 31,8 40,0 40,5

Avyttring och utrangering 1,4 0,9 1,4 0,9

Avsatt till pensioner 0,2 -0,1 0,2 -0,1

Övriga avsättningar 1,3 0,6 2,5 0,6

Skatt på årets resultat - - 3,3 1,4

Förändring långfristiga periodiseringar 0,0 0,0 -1,2 -1,2

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster -0,2 - -0,2 -

Summa ej likviditetspåverkande poster 36,7 33,2 46,0 42,1

Not 23
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 
överstigande 3 år (Mkr)

Kommun 2015 Kommun 2014 Koncern 2015 Koncern 2014

Med förfall inom 1 år 0,1 0,6 - -

Med förfall inom 1-5 år 1,5 2,2 - -

Med förfall senare än 5 år - - - -

Summa 1,5 2,8 0,0 0,0

Beloppen avser nominella värden av framtida minimileaseavgifter. 

Den ställda säkerheten avser redovisat värde för lån från kreditinstitut där pantbrev lämnats som säkerhet
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Bakgrund
Kommunens redovisning är anpassad till bestäm-
melserna i lagen om kommunal redovisning och de  
rekommendationer som lämnas av rådet för kommun-
al redovisning (RKR). I de fall redovisningen avviker 
från lagstiftning eller rekommendationer anges detta 
särskilt.

Periodisering
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret har 
i huvudsak belastat respektive tillgodoräknats årets 
redovisning. Redovisningen har varit öppen för ex-
terna transaktioner till och med den 13 januari 2016. 
Därefter har intäkter och kostnader överstigande 50 
tkr hänförts till redovisningsåret. 

Löner avseende timanställda och OB-ersättning till 
månadsanställda redovisas enligt kontantprincipen. 
Det innebär att löner och ersättningar som intjänats 
under december 2015 har belastat januari 2016, vilket 
är ett avsteg från principen om periodisering. Avvikels-
en förklaras med att summan av dessa kostnader inte 
uppgår till något väsentligt belopp. Mot denna bak-
grund gör kommunen bedömningen att påverkan på 
resultatet är försumbart.

Skatteintäkter 
I linje med RKR 4.2 har skatteintäkten periodiserats. 
Det innebär att kommunen i bokslutet 2015 har bok-
fört den definitiva slutavräkningen för 2014 och en 
preliminär slutavräkning för 2015. Den preliminära 
slutavräkningen är baserad på SKL:s decemberprog-
nos. 

Övriga intäkter
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar re-
dovisas som en förutbetald intäkt bland långfristiga 
skulder och periodiseras över anläggningens nyttjande-
period. 

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och 
förtroendevalda i kommunen är beräknade enligt 
RIPS07. 

Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt 
blandmodellen. Det innebär att pensionsförmåner 
intjänade fram till 1997-12-31 redovisas som en ans-
varsförbindelse utanför balansräkningen. Pensions-
förmåner intjänade från och med 1998-01-01 redovisas 
som en avsättning och kortfristig skuld i balansräknin-
gen. 

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar  
vid årets slut. Tillsammans med okompenserad över-
tid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas den 
som en kortfristig skuld.

Lånekostnader
Kommunen tillämpar huvudmetoden enligt RKR:s re-
kommendation 15.1. Detta innebär att inga lånekost-
nader har inräknats i tillgångarnas anskaffningsvärden. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not i resultaträkningen och/eller kassaflödes-
analysen. För att en post ska betraktas som jämförelse-
störande ska posten uppgå till minst 3,5 mkr samt vara 
av sådan karaktär att den inte förväntas inträffa regel-
bundet. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga av-
skrivningar. Avskrivningarna påbörjas den månad  
anläggningstillgången tas i bruk enligt linjär metod. 
Inga avskrivningar görs på mark, konst och pågående 
investeringar.

För att en tillgång ska klassificeras som en anlägg- 
ningstillgång ska den ha ett värde på minst 20 tkr och 
en nyttjandeperiod på minst tre år. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Vägledning 
hämtas från RKR:s idéskrift Avskrivningar.

Avskrivningstid är för:

• Immateriella anläggningstillgångar 5 år 

• Maskiner och inventarier  3-20 år 

• Fastigheter och anläggningar  10-50 år

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2012 
för tillgångar med identifierbara komponenter som 
har olika nyttjandeperiod. Kommunen har inte gjort 
någon retroaktiv komponentindelning på investeringar 
genomförda tidigare än 2012. Komponentavskrivning 
är framförallt påkallat vid större investeringsprojekt. 

Redovisningsprinciper
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Avsättningar
Kommunen har två avsättningar som inte helt följer 
RKR 10.2. Den ena avsättningen avser sluttäcknings-
avgifter för Borabo deponi. Det belopp som tagits upp 
motsvarar 2,2 mkr och utgörs av ackumulerat drift-
överskott från avfallsverksamheten. Baserat på en pro-
jektering beräknas de totala sluttäckningsutgifterna  
uppgå till cirka 46 mkr. Åtagandet är nuvärdesberäknat 
med en diskonteringsränta på 3 procent. Återställandet 
av deponin väntas starta 2016 och pågå fram till 2021. 

Den andra avsättningen avser omstrukturerings- 
kostnader öronmärkt till utvecklingsfrågor. Kvar-
varande belopp, 1,3 mkr, kommer förbrukas de kom-
mande åren.

Leasing
Kommunen avviker när det gäller redovisning av fi-
nansiell leasing. Motiveringen till avvikelsen förklaras 
med att nuvärdet av finansiella leasingavtal utgör en 
ringa del av balansomslutningen och inte bedöms ha 
någon påverkan på resultatet. Mot denna bakgrund 
klassificeras avtalen som operationella.  

Sammanställd redovisning
I koncernbokslutet ingår Hylte kommun och Bostads-
stiftelsen Hyltebostäder (100%). Inga förändringar 
har skett under året i kommunkoncernens samman-
sättning.

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden 
och enligt huvudprincipen proportionell konsolidering. 

Bokslutet baseras på kommunala redovisningsprinci-
per. Om principerna väsentligt avviker från varandra 
justeras Hyltebostäders räkenskaper före sammanställ-
ningen. Transaktioner av väsentlig karaktär har elimin-
erats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala 
ekonomi.   
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Ansvarsområde
Revisorernas granskningsuppdrag formuleras i kom-
munallagen och innebär att all verksamhet granskas 
för att på så sätt bedöma om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och, ur ekonomisk synvinkel, till-
fredsställande sätt. Vidare ska granskningen ge svar på 
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som sker i nämnderna är tillräcklig.

Under 2015 har följande granskningar slutförts:

• Granskning avseende uppföljning av vårdhygien

• Granskning av registerkontroller

• Granskning av ekonomiskt utfall för Handtaget 
och Biologdesign

• Granskning av vårdomsorg och stöd för personer 
med missbruks- och beroendeproblem 

• Granskning av hantering av drivmedels- och 
kreditkort

• Granskning av kurser och konferenser

• Uppföljningar av tidigare granskningar samt årsre-
dovisningar

Planerade granskningar för år 2016:

• Granskning av orosanmälningar IFO

• Granskning av tillsynsnämnden och samhällsbygg-
nadsnämnden

• Granskning av utgifts- och inkomsthanteringen

• Granskning av budgetprocessen inom barn- och 
ungdomsnämnden

• Granskning av den samordnade fastighetsförvalt-
ningen mellan Hyltebostäder och kommunen 

• Granskning av ekonomiavdelningens rutiner och 
organisation

Revisionen har också regelbundna överläggningar 
med revisorerna i Region Halland och de övriga kom-
munerna i länet. 

Redogörelse för revisionen 2015
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