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2. Skydd mot olyckor och extraordinära händelser     

Handlingsprogram 2011-2014 Hylte kommun KS § 57
Dnr 2011 KS0005

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 57

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91

 Tjänsteskrivelse Revidering av Handlingsprogram och Åtgärdsförslag för Hylte 
kommun 2011-2014

 Handlingsprogram 2011-2014 Revidering 2012

 ÅtgärdsfHP2011-2014Rev2012

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 335



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-04-23 1 (1)

§   57  Revidering Skydd mot olyckor och extraordinära händelser 
Handlingsprogram 2011-2014 Hylte kommun 
Räddningsnämndsärende

Dnr 2011 KS0005

Sammanfattning 
Närvarande: Räddningschef Magnus Åhman och säkerhetssamordnare Elisabeth Johansson 
redovisar ärendet.

Ett Handlingsprogram och Åtgärdsförslag för Hylte kommun 2011-2014 antogs av 
kommunfullmäktige 2011-06-16, § 44. Med anledning av att Stiftelsen Hyltebostäder från 
och med 2012-01-01 har övertagit ansvaret för de kommunala fastigheterna behöver 
ansvaret för ett antal säkerhetsmål revideras.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-11-13, § 335, uppdrogs åt 
räddningstjänsten att även uppdatera statistiken. Den aktuella statistiken återfinns i 
”Uppföljning av Handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära händelser 
2011-2014 efter halva mandatperioden” som behandlas vid samma tillfälle.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 91, 2013-03-26

Räddningsnämndens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Handlingsprogram och Åtgärdsförslag för Hylte kommun 2011-
2014 med beaktande av utförda revideringar avseende ansvaret för ett antal säkerhetsmål.

 

Beslutet skickas till:
Räddningstjänsten



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-26 1 (1)

§   91  Revidering Skydd mot olyckor och extraordinära händelser 
Handlingsprogram 2011-2014 Hylte kommun 
Räddningsnämndsärende

Dnr 2011 KS0005

Sammanfattning 
Ett Handlingsprogram och Åtgärdsförslag för Hylte kommun 2011-2014 antogs av 
kommunfullmäktige 2011-06-16, § 44. Med anledning av att Stiftelsen Hyltebostäder från 
och med 2012-01-01 har övertagit ansvaret för de kommunala fastigheterna behöver 
ansvaret för ett antal säkerhetsmål revideras.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-11-13, § 335, uppdrogs åt 
räddningstjänsten att även uppdatera statistiken. Den aktuella statistiken återfinns i 
”Uppföljning av Handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära händelser 
2011-2014 efter halva mandatperioden” som behandlas vid samma tillfälle.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Per Borg/Magnus Åhman
 Reviderat Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära 

händelser 2011-  2014.
 Reviderat Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och 

extraordinära händelser 2011-2014.

Arbetsutskottets förslag
Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram och 
Åtgärdsförslag för Hylte kommun 2011-2014 med beaktande av utförda revideringar 
avseende ansvaret för ett antal säkerhetsmål.

 

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
2012-10-18
Dnr :2011 KS0005

Magnus Åman, Räddningschef
Tfn: 0345-18165
E-post: Magnus.Aman@hylte.se

Räddningsnämnden

Hylte kommun Verkstadsg. 1 Tfn 0345 - 181 60 vx raddningstjansten@hylte.se
Räddningstjänsten 314 34 Hyltebruk Fax 0345 - 100 54 www.hylte.se

Tjänsteskrivelse Revidering av Handlingsprogram och 
Åtgärdsförslag för Hylte kommun 2011-2014

Sammanfattning 
Ett Handlingsprogram och Åtgärdsförslag för Hylte kommun 2011-2014 antogs av 
kommunfullmäktige 2011-06-16, § 44. Med anledning av att Stiftelsen Hyltebostäder från och med 
2012-01-01 har övertagit ansvaret för de kommunala fastigheterna behöver ansvaret för ett antal 
säkerhetsmål revideras.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-11-13, § 335, uppdrogs åt 
räddningstjänsten att även uppdatera statistiken. Den aktuella statistiken återfinns i ”Uppföljning av 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära händelser 2011-2014 efter halva 
mandatperioden” som behandlas vid samma tillfälle.

Beslutsunderlag
-Reviderat Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser 2011- 
 2014.
-Reviderat Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och 
extraordinära  
 händelser 2011-2014.

Räddningstjänstens förslag till beslut
Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram och Åtgärdsförslag för 
Hylte kommun 2011-2014 med beaktande av utförda revideringar avseende ansvaret för ett antal 
säkerhetsmål.

Per Borg Magnus Åman
kommunchef räddningschef

Beslutet skickas till:
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BILAGOR: 
 
Bil 1   Förteckning över dokument som behandlar Hylte kommuns  
          krishanteringsförberedelser 
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          landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och  
          höjd beredskap  
 
Bil 3   Karta över Räddningstjänstens gränsavtal med grannkommuner 
 
Bil 4   Insatstider Hylte kommun 
 
Bil 5   Statistik 
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1   INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Hylte kommun har valt ett gemensamt handlingsprogram för lag om skydd mot  
olyckor /1/ och lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra- 
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap /2//3/. 

Enligt lagstiftningen på området skydd, säkerhet och beredskap ska kommunens 
nämnds- och kontorsorganisation utgöra grunden för förmågan att förebygga och 
hantera såväl räddnings- som allvarliga krissituationer i samhället. Förebyggande  
arbete blir allt viktigare inom en rad olika områden. 

Även om hotbilden har förändrats så får beredskap för krig inte glömmas bort.  
Det nya systemet ska kunna hantera kriser i hela hotskalan från fred över
fredstida kris till krig. Vid ett annat säkerhetspolitiskt läge kompletteras och  
anpassas det här handlingsprogrammet så att det gäller även under höjd
beredskap.

Hylte kommuns organisation: 

- Barn- och ungdomskontor  Kommunala bolag och stiftelser: 
- Omsorgskontor   Hyltebostäder 
- Arbets- och näringslivskontor
- Samhällsbyggnadskontor 
- Kommunledningskontor 
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1.2 Syfte 

 

Handlingsprogrammet är ett styrdokument som syftar till att öka tryggheten och 
säkerheten i kommunen. 
 

1.3 Metod 

 
Arbetet med framtagandet av kommunens handlingsprogram har drivits av 
kommunens säkerhetssamordnare i säkerhetsgruppen som består av 
representanter från övriga kontor och Räddningstjänsten. 
 
Kommunen har valt att bedriva det systematiska säkerhetsarbetet enligt följande 
process: 
 

 

 

Beskrivande bild av processen med kommunala handlingsprogram 
Systematiskt säkerhetsarbete - Att arbeta med kommunala handlingsprogram /4/. 

 
Själva framtagandet av handlingsprogrammet behandlar de första stegen i ett 
systematiskt säkerhetsarbete. Därefter genomförs de åtgärder man beslutat sig för 
att vidta i handlingsprogrammet. Efter den genomförande delen följer en 
utvärdering av åtgärderna och en analys av dess effekter. Därefter är det dags att 
börja om och då utgå från det förbättrade nuläget. På så sätt ska arbetet mot 
olyckor fortgå. 
 

1.4 Utvärdering av säkerhetsmål och åtgärder i Handlingsprogram för  

      Hylte kommun 2007-2010 /5//6/ 

 

En utvärdering av säkerhetsmål och åtgärder i Handlingsprogram för Hylte 
kommun 2007-2010 /5//6/ har genomförts av samtliga kontor. Denna utvärdering 
har beaktats i arbetet med det nya handlingsprogrammet.  
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2   LAGSTIFTNING 

 

2.1 Lag om skydd mot olyckor /1/    

 

      Förordning om skydd mot olyckor /7/ 

 
Enligt Lag om skydd mot olyckor /1/ ska det i kommuner finnas 
Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. I 
programmen ska finnas en beskrivning av olycksrisker inom kommunens 
geografiska område. Där ska även anges uppsatta lokala verksamhetsmål samt 
lämnas uppgifter om samverkan med externa aktörer. Vidare ska det beskrivas 
hur förebyggande verksamhet ordnas och planeras, samt vilken insatsförmåga 
räddningstjänsten har och avser skaffa sig. 
 
Det statliga målet i arbetet för skydd mot olyckor är att färre ska omkomma, 
mindre ska förstöras och färre ska skadas till följd av olyckor i samhället. 
 
Lag om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv och 
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd. 
 
Den enskildes ansvar: 
 
Lag om skydd mot olyckor /1/ är mycket tydlig med att huvudansvaret för skydd 
mot olyckor alltid åligger den enskilde. Den enskilde är i detta sammanhang såväl 
privatperson som företag och åläggs dels att alltid larma vid händelse av eller risk 
för en olycka samt att för egen del hålla ett skäligt skydd mot brand och annan 
olyckshändelse. 
 
Kommunens uppdrag: 
 
Samordna 
Kommunen ska samordna det olycksförebyggande och skadebegränsande arbetet 
med flera aktörer inom såväl offentlig förvaltning, näringsliv samt organisationer 
och frivilliggrupper. 
 
Underlätta för den enskilde 
Kommunen ska vidare underlätta för den enskilde att själv bidra till sin säkerhet 
genom rådgivning, information och utbildning. 
 
Tillsyn 
För att kontrollera lagens efterlevnad ska kommunen utöva tillsyn. Tillsynen ska 
vara behovsanpassad och i första hand riktas mot mer riskfyllda byggnader och 
anläggningar. 
 
Undersöka 
Kommunen ska i skälig omfattning efter en räddningsinsats undersöka olyckan, 
dess orsak, olycksförloppet och hur insatserna har genomförts. 
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Räddningstjänst 
Räddningstjänsten är samhällets stöd till den enskilde vid olyckshändelser eller 
överhängande fara för olyckshändelser, för att förhindra och/eller begränsa 
skador på människor, egendom eller miljön. 
 
Sotning och brandskyddskontroll 
Kommunen ska föreskriva hur sotning ska ske. 
 

 

2.2  Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra- 

      ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap /2/ 

 

      Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och 

      vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap /8/ 

 

Ovanstående lagstiftning reglerar kommuners och landstings organisation och 
befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. 
 
Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska  
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i 
fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande 
förmåga för civilt försvar. 
 
Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala,  
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen eller 
landstinget. 
 
I enlighet med lagstiftningen ska det finnas en krisledningsnämnd i kommunen. 
Krisledningsnämndens uppgifter, ansvar och arbetsformer ska fastställas i ett 
reglemente. Kommunfullmäktige har beslutat att utse Kommunstyrelsen som 
krisledningsnämnd.  
 
Ordföranden i krisledningsnämnden eller den som fullgör denna uppgift 
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 
Ordföranden får också besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Detta innebär att 
ordföranden i en akut situation har samma befogenhet som nämnden i dess 
helhet.  
 
En krisledningsgrupp är utsedd. Vid en extraordinär händelse ska krislednings-
gruppen under krisledningsnämnden svara för den administrativa och den 
verkställighetsmässiga ledningen och samordningen av krisledningsorganisationen 
i kommunen. Krisledningsgruppen ska även kunna användas vid en händelse som 
inte bedöms vara extraordinär. 
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Kommunen ska enligt lagstiftningen, med beaktande av en risk- och sårbarhets-
analys, för varje ny mandatperiod fastställa en ledningsplan för hur extraordinära 
händelser ska hanteras.  
 
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar som innebär att samordna olika 
myndigheters och privata aktörers verksamhet avseende krishanteringsfrågor på 
lokal nivå. 
 
En förteckning över dokument och planer som behandlar Hylte kommuns kris-
hanteringsförberedelser finns upprättat (bil 1). 
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3   RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS 

 
3.1 Bakgrund 

 
Varje kommun ska enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap /2/ identifiera, inventera 
och analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och 
sårbarhetsanalys.  
 
 

3.2 Syfte 
 
Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att identifiera och analysera riskobjekt 
och sårbara verksamheter inom kommunens geografiska område, identifiera och 
värdera oönskade händelser samt bedöma kontorens sårbarhet och kommunens 
förmåga att hantera dessa händelser. 
 
 

3.3 Mål  

 
En risk- och sårbarhetsanalys ska ge en övergripande bild av riskobjekt och 
sårbara verksamheter inom kommunens geografiska yta samt utgöra 
beslutsunderlag i samband med revidering av handlingsprogram, Lednings- och 
Informationsplan. En risk- och sårbarhetsanalys ska även utgöra beslutsunderlag 
för åtgärder som är lämpliga att vidta för att göra kommunen mer robust.   
 
 
3.4  Risk- och sårbarhetsanalys för Hylte kommun /9/ 

  

Vid sammanställningen av risk- och sårbarhetsanalys för Hylte kommun /9/ har 
det konstaterats att kommunen har många risker av olika slag. Det är risker i 
form av traditionella hot som brand, trafikolyckor, olyckor med farliga ämnen 
men också risker med stormar, snöoväder och översvämning som kan ge avbrott i 
kommunens infrastruktursystem. 
  
Hylte kommun har identifierat ett antal riskobjekt, sårbara verksamheter och 
oönskade händelser som kan få konsekvenser för kommunen. 
 
De oönskade händelserna har värderats. Denna värdering visade att riskbilden i 
Hylte kommun i dagsläget inte bedöms innebära en allvarlig hotbild men att ett 
antal händelser har hamnat i kategorin där åtgärder ska övervägas.  
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4 NATIONELLA OCH ÖVERGRIPANDE KOMMUNALT MÅL 

 
4.1  Nationella mål enligt lag om skydd mot olyckor /1/ 

 

I hela landet ska människors liv och hälsa samt egendom och miljö beredas ett 
med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd 
mot olyckor. Vidare ska man värna samhällets funktionalitet samt värna om  
förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 
samt mänskliga fri- och rättigheter. 
 
Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
 
 
4.2  Nationella mål enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför  

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap /2/ 

 

Kommunen ska ha god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka 
kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har 
analyserats. 
 
Kommunen ska ha en planering för hur risker och sårbarhet ska undanröjas eller 
minskas. Kommunen ska också ha en planering för hur den ska hantera 
konsekvenserna av en extraordinär händelse. 
 
Kommunen ska ha en god förmåga att hantera en extraordinär händelse, d v s att 
vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som 
måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt 
information om händelsen. 
 
Kommunen ska ha en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för 
krishanteringen inom kommunens geografiska område. Kommunen verkar för 
samordning av krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, 
som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. 
 
 
4.3  Övergripande kommunalt mål 

 

Hylte kommun ska i takt med samhällets utveckling verka för trygghet och 
säkerhet hos medborgare och besökare i kommunen. Detta ska ske genom att 
medvetandegöra risker och hot, förebygga olyckors uppkomst och begränsa  
konsekvenserna vid inträffade olyckor. 
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5   SÄKERHETSMÅL OCH ÅTGÄRDER  

 

5.1 Målformuleringar 

 
Strukturen för målformuleringarna i Hylte kommuns handlingsprogram följer 
Räddningsverkets idéhandbok Systematiskt Säkerhetsarbete - Att arbeta med 
kommunala handlingsprogram /4/.  
 
Säkerhetsmål och åtgärder ska följa de nationella målen enligt lag om skydd mot 
olyckor /1/ och lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en 
extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap /2/ samt det övergripande 
kommunala målet. 
 
Säkerhetsmålen – S beskriver det önskade tillståndet för medborgarna när det 
gäller nivån på skyddet och säkerheten. Åtgärder – Å beskriver hur kommunen 
tänker uppnå säkerhetsmålen. 
 
 

5.2 Lag om skydd mot olyckor /1/ - förebyggande 

  
Fallolyckor 

 
S   Minska skador i fallolyckor för äldre. 
 
Å Äldre ska uppmärksammas om riskerna med fallolyckor, och  
                    förebyggande åtgärder ska finnas i en ”Fallprevention”. 

Ansvar: Omsorgsnämnden 

  
Å Personal inom äldreboenden och inom omsorg i hemmet ska utbildas  
   för att äldre ska undvika skador till följd av fallolyckor. 
 Ansvar: Omsorgsnämnden 
 

Å  Genom en s k ”Fixartjänst” ska risken för fallolyckor minskas. 
 Ansvar: Arbets- och näringslivsnämnden 
 
Vattensäkerhet 

 

S Skolungdomar ska i slutet av femman kunna simma och hantera 
                    nödsituationer i och vid vatten. 
 

Å Samtliga elever ska i årskurs 0, 1 och 2 deltaga i grundläggande   
sim-, livräddnings- och isvettsundervisning. Alla skolelever ska vara 
sim- och livräddningskunniga i årskurs 5. Rutiner ska utformas för 
kontroll av simförmågan. 

                 Ansvar: Barn- och ungdomsnämnden, Arbets- och näringslivsnämnden 
  

S Kommunala badplatser och bryggor ska utformas enligt 
Svenska Livräddningssällskapets riktlinjer. 
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Å Säkerhetsbesiktning ska ske på de kommunala badplatser som   
             omfattas av lag om skydd mot olyckor /1/ inför varje badsäsong.                     
                    Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Å Räddningstjänsten ska utföra tillsyn på ovanstående säkerhets-  
                    besiktning. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

 
Å Kommunen ska via Svenska Livräddningssällskapets försorg  
                    tillhandahålla lån av flytvästar. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

 
S Besökare i Örnahallen ska kunna få hjälp vid en nödsituation. 
 
Å All badpersonal på Örnahallen ska ha utbildning i HLR, DHLR  
              och livräddning.  
 Ansvar: Arbets- och näringslivsnämnden 

 

Trafikolyckor 

 

S Kommunen ska verka för att färre skadas i trafiken. 
 

Å Gator och vägar som kommunen ansvarar för ska vara trafiksäkra. 
Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Å Underhållsplan ska finnas för de av kommunens gator och vägar som  
                    inte ligger under Vägverkets område. 
 Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Å Kommunen ska i styrdokument och i samråd med enskilda väg- 
                    föreningar och vägsamfälligheter påtala vikten av säkra vägar. 
 Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Å Cykel och gångvägsplan ska upprättas till hela kommunen. 
 Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden 
 

S Risker vid körning i höst- och vinterväglag ska minskas för anställd 
personal. 

 
Å Personal som tvingande måste utföra service i kommunen ska 

erbjudas utbildning i halkkörning. 
 Ansvar: Samtliga nämnder, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 

Barn- och ungdomsolyckor 

 
S Barn och ungdomars väg till och från skolan ska vara säker. 
 

Å Samtliga elever ska få trafikutbildning. 
 Ansvar: Barn- och ungdomsnämnden  
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Å Vid upphandling av skolskjutsar ska krävas alkolås och att alla  
                    sittplatser har säkerhetsbälte. 
 Ansvar: Barn- och ungdomsnämnden  
 

Å Utrymningsövningar med skolskjutsar ska årligen genomföras i  
 förskoleklass och årskurs 4. 
 Ansvar: Barn- och ungdomsnämnden, Räddningsnämnden tillika  
  Kommunstyrelsen  
    

Å Information vid bussutrymningsövningar till elever som cyklar till  
                    skolan att alltid ha cykelhjälm på sig. 
 Ansvar: Barn- och ungdomsnämnden, Räddningsnämnden tillika  

Kommunstyrelsen  

 
Å Förflyttning av barn till olika aktiviteter inom skolan ska ske på ett  
                    säkert sätt. 

Ansvar: Barn- och ungdomsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 

 
S Lekmiljöer i förskolor, skolor,  park-,  grön- och bostadsområden                               
                   som kommunen ansvar för ska vara säkra. 
 
Å Årlig säkerhetsinspektion av kommunala lekmiljöer ska genomföras. 
 Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 

S Olyckor i specialsalar ska motverkas. 
 
Å Elever och personal ska ha tillgång till och få information om de 
                    särskilda risker som finns i specialsalar inom idrott, slöjd och 
                    naturorienterade ämnen.  
 Ansvar: Barn- och ungdomsnämnden 

 

Brand 

 
S Boende i Hylte kommun ska informeras om risker och om hur man 

skyddar sig mot bostadsbrand och brand i det fria. 
 
Å Räddningstjänsten ska bedriva brandkunskapsundervisning för   

elever i förskoleklass och årskurs 2, 5 och 8. Samtliga klasser i varje  
årskurs ska få utbildning. 

 Ansvar: Barn- och ungdomsnämnden, Räddningsnämnden tillika  
Kommunstyrelsen  

 
Å Räddningstjänsten ska kunna tillhandahålla utbildning till företag  
                    och andra organisationer. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

 
Å Den enskilde medborgaren har rätt att få enskild rådgivning och 
 information i brandskyddsfrågor. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen 
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Å Information ska kunna ges till enskilda om risk- och säkerhets- 
                    beteende i skog och mark. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å I samband med förhöjd risk för omfattande bränder skapa höjd 
 beredskap för brandbekämpning.  
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 
S         Den enskildes förmåga att hantera brand och andra olyckor ska          
                   vara god.  
 
Å Information om brand och krisberedskap ska finnas på hemsidan  
                    under rubriken: Räddning, säkerhet och kris. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

 
Å En broschyr med Säkerhetsinformation ska skickas ut till samtliga  
    hushåll under mandatperioden. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen 

 
S Förbränningsanordningar och rökkanaler ska vara i gott skick och             
                   hållas fria från beläggningar som kan orsaka brand.   
 
Å Den kommunalt anlitade entreprenören ska genomföra rengöring i  
                    förbränningsanordningar och rökkanaler. Detta sker enligt Hylte  
                    kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) /10/. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen 

 
Å Den kommunalt anlitade entreprenören ska genomföra brand- 
                    skyddskontroller av förbränningsanordningar och rökkanaler. 

Detta sker enligt Hylte kommuns föreskrifter om rengöringsfrister 
(sotningsfrister) /10/.   
Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

 
Å  Medgivande ska finnas att själv sota egen fastighet till den som  
                    ansökt och intygat att den besitter nödvändig kunskap. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

 
S Antalet fungerande brandvarnare ska öka i bostäder. 
 
Å   Den kommunalt anlitade entreprenören ska genom information och  

upplysning medverka till en ökning av brandvarnare i bostäder.   
Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen 
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Brand, skador och olyckor på kommunägd byggnad, inhyrda lokaler eller 

anläggningar 

 
S Personal i kommunal verksamhet ska ha sådan kännedom om  

brandskydd att bränder förebyggs och att de om brand inträffar 
kan agera på ett effektivt sätt så att en säker och snabb utrymning  
genomförs, larm om hjälp sker och skadorna begränsas.    

 
Å                 Samtliga nämnder ska arbeta enligt Allmänna råd och kommentarer  
  om systematiskt brandskyddsarbete /11/ och efter årligen  
      återkommande genomgångar utse lokalt brandskyddsansvariga och  
               genomföra minst årsvisa internkontroller av brandskydd i samband  
             med skyddsrond.     

Ansvar: Samtliga nämnder, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder      

 
Å Föreståndare för brandfarlig vara ska finnas vid hantering av  
                    brandfarlig vara. 
 Ansvar: Samtliga nämnder, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 
 

Å Utrymningsvägar och släckutrustning ska göras kända genom årligt  
                    återkommande övningar. 
                       Ansvar: Samtliga nämnder, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 
 

Å Kommunens lokaler ska förses med brandlarm/utrymningslarm. 
  Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 
Å      Utbildning ska ske av samtlig anställd personal i brandskydd vart  
                    tredje år. 
 Ansvar: Samtliga nämnder, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 
 

S Personal i kommunal verksamhet ska ha sådan kännedom om 
kommunens lokaler att de effektivt kan förhindra att skador 
inträffar och om de inträffar begränsa skadorna. 

 
Å Systematiskt säkerhetsarbete ska uppdateras vid skyddsronder. 
                    Bl a ska el-, vatten och ventilationssystem kunna stängas av vid  
                    behov. 
 Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder   
 
Å Alla kommunala fastigheter ska förses med automatisk vatten- 
 avstängning. 
 Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder       
 
Å Kommunens lokaler ska förses med inbrottslarm. 
  Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 
 
Å Rutin ska finnas för rapportering av inbrott/stöld/skadegörelse som  

sedan analyseras.  
 Ansvar: Samtliga nämnder, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 
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S Olyckor på kommunala fritidsanläggningar ska minimeras.  
 
Å Säkerhetskontroll ska genomföras kontinuerligt för att förhindra  
                    olyckor. 

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 
 

Å  Hyresgäster ska informeras om säkerhetsåtgärder. Hyreskontrakt ska 
 upprättas och taggar delas ut inför varje termin och kontrolleras  
                    efter varje termin. 

Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder, Arbets- och näringslivsnämnden 

 
Vattenförsörjning / Avloppsrening 

 
S Förhindra avbrott i vattenförsörjningen/avloppsreningen.   
 
Å                 Upprätta en risk- och sårbarhetsanalys över vattenförsörjningen/ 
                    avloppsreningen i Hylte kommun. 
                       Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Å Vid ett längre avbrott i vattendistributionen ska kommunen uppfylla 
 Livsmedelsverkets krav. 
 Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Säkerhet i kommunens datanätverk 

 

S Kommunens datanät, samt däri ingående resurser och information, 
ska skyddas mot avbrott, obehörig åtkomst, stöld och förvanskning. 
Tillgängligheten ska anges och säkerställas - både för interna system 
och publika t ex kommunens hemsida. 

 
Å Säkerhetsrutiner ska finnas kring IT-infrastruktur och system.  
 Implementering av BITS (basnivå för informationssäkerhet) ska ske 
 inom IT-drift och samtliga kontor. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 
Å Tillgängligheten till kommunens nät och system vid normal drift 
 ska regleras i SLA (avtal om servicenivåer) mellan systemägaren  
 och outsourcingleverantören. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Å Reservkraft ska finnas i serverrummen (brandstationen och 

kommunhuset) för att säkerställa serverdrift och kommunikation vid 
 elavbrott. Reservkraft ska finnas lokalt på de platser som har datorer 

som måste fortsätta fungera vid elavbrott. 
Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 
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Infrastruktur 

 
S Vid långa el- och teleavbrott ska konsekvenserna minskas för 

kommunens innevånare. 
 
Å Tillgång till fast reservkraft alternativt uttag för mobil reservkraft 

ska finnas vid särskilda boenden. 
 Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 
Å Tillgång till fast reservkraft alternativt uttag för mobil reservkraft 
                    ska finnas vid skolor för att verksamheten ska kunna fortsätta och  
                    för att skolorna ska kunna användas som värmestugor.  
 Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 
 

Å Centralköket vid Örnaskolan ska förses med reservkraft så att 
 mathållningen fungerar vid ett elavbrott. 
 Ansvar: Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 
Å Kommunens mobila reservkraftverk ska provköras och kontrolleras  
 årligen och servas vartannat år. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsen/  

Hyltebostäder  

 
Å En prioriteringsordning ska utformas för kommunens mobila 
 reservkraftverk. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 
Å Implementering av radiokommunikationssystemet RAKEL i övrig  
                    kommunal verksamhet. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika kommunstyrelsen 

 
Å Rutiner för trygghetslarmen ska ses över så att det finns aktuella  

listor om inte telefonerna fungerar. 
 Ansvar: Omsorgsnämnden  
 

Övrigt 

 
S Risken för olyckor ska minskas genom att det tas riskhänsyn i 

samhällsplaneringen. 
 
Å I allt planarbete ska man verka för att minimera risken för 

trafikolycka, skred/ras, översvämning, brand, fallolycka, 
                    vattenskada och otrygga miljöer. 
 Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden 
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S Kommunens avfallsanläggning ska ha en sådan standard och 
kapacitet att man ur samhällssynpunkt klarar att hantera  
kommunens avfall. 

 

Å Avfall ska alltid kunna hanteras på ett sådant sätt att sanitär  
       olägenhet inte uppstår. Riskerna vid en epidemi och pandemi ska  
                    beaktas. 
 Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden 

 
S Olycka med farligt ämne ska motverkas. 
 
Å Kommunen ska verka för att regler och förordningar avseende
 transport och hantering av farligt gods efterlevs. 
 Ansvar: Samtliga nämnder, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 
S Samtlig anställd personal ska kunna hjälpa till vid sjukdomsfall. 
  

Å Samtlig anställd personal ska vart tredje år genomgå  
olycksfallsutbildning LABCDE/HLR för att kunna göra en  

                    insats vid behov. 
 Ansvar: Samtliga nämnder, Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 
S Eftersök av försvunna personer från kommunal omsorg. 
 
Å En snabb första insats vid eftersök av försvunna personer från  
                    kommunal omsorg ska kunna tillhandahållas. 
 Ansvar: Omsorgsnämnden, Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen,  

Barn- och ungdomsnämnden  
 

 

5.3 Lag om skydd mot olyckor /1/ – operativt 

 

Bränder 

 
S Skador på människor, egendom och miljö i samband med bränder 

ska minimeras.  
 
Å För minst 95 % av hushållen ska en räddningsinsats kunna påbörjas 

inom 20 minuter.  
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

 
Å Räddningstjänsten ska kunna utföra livräddning med rökdykare i  
                    bostadsbebyggelse. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

 
Å Räddningstjänsten ska kunna utföra livräddning utifrån upp till  
                    tredje våning. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
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Å Räddningstjänsten ska kunna utföra släckning av brand i terräng. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Räddningstjänsten ska kunna utföra släckning vid brand i  
                    brandfarlig vätska. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen på skadade. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Trafikolyckor 

 
S Vid trafikolyckor ska räddningstjänsten ge sjukvården 

förutsättningar för att klara sitt arbete.  
 
Å Räddningstjänsten ska kunna utföra losstagning av fastklämda  
                    personer.   
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Räddningstjänsten ska kunna utföra säkring av olycksplatsen. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen på skadade. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

 

Utsläpp av farligt ämne 

 
S Skador på människor, egendom och miljö i samband med utsläpp av 

farligt ämne ska minimeras.  
 
Å Räddningstjänsten ska kunna utföra livräddning i het zon.   
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Räddningstjänsten ska kunna utföra insats med kemdykare. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Räddningstjänsten ska kunna utföra begränsning av utsläpp av  
                    farligt ämne till land och till sjöss. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Räddningstjänsten ska kunna utföra sanering i samband med utsläpp  
                    av farligt ämne. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Räddningstjänsten ska kunna utföra brandsläckning i samband med  
                    brand i farligt ämne. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen på skadade. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
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Drunkningsolyckor 

 
S Skador på människor i samband med drunkningsolyckor ska 

minimeras.  
 
Å Räddningstjänsten ska kunna utföra ytlivräddning vid alla årstider.   
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen på skadade. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

 
 
5.4 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap /2/ 

 

Kunskap 

 

S Kommunen ska ha god kunskap om risker och sårbarhet. 
 
Å Kommunen ska samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 
                    med övrigt förebyggande arbete. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen, samtliga nämnder,  
                   Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 
Planering 

 
S Kommunen ska genom förebyggande arbete verka för att olyckor 
                    inte inträffar och om de inträffar begränsa skadorna.  
 
Å För varje ny mandatperiod ska kommunen fastställa ett 

Handlingsprogram enligt lag om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
/2/ som ska samordnas med Handlingsprogram enligt lag om skydd 
mot olyckor /1/. 

 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen, samtliga nämnder,  
          Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 
 

Å För varje ny mandatperiod ska en Ledningsplan fastställas för hur en 
kris eller extraordinär händelse ska hanteras. 

 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen 

 
Å Varje kontor ska ta fram riktlinjer för en kris eller extraordinär  
                    händelse. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen, samtliga nämnder,   

Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 
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Förmåga 

 
S Kommunen ska ha kunna hantera och informera vid en extraordinär 

händelse. 
 
Å Kommunens förtroendevalda och anställda ska utbildas och övas    

för att lösa sina uppgifter i krisledningsorganisationen (bil 2). 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen, samtliga nämnder,          
    Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 
Å Kommunen ska ha beredskap för att kunna ge information till 

allmänhet, egen personal och media. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen, samtliga nämnder,       
             Kommunstyrelsen/Hyltebostäder 

 
Geografiskt områdesansvar 

 
S Kommunen ska ha en samlad bild av risker, sårbarhet och 

förberedelser för krishantering och verka för samordning inom 
kommunens geografiska område.  

  
Å Ett Regionalt råd är bildat av Länsstyrelsen där Kommunchef,  
          Räddningschef, Informationschef och Säkerhetssamordnare ingår. 
 Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  

  
Å Ett lokalt krishanteringsråd ska bildas i Hylte kommun. 

Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
 

Å Hylte kommun ska kunna lämna samordnad information till 
                    Länsstyrelsen. 

Ansvar: Räddningsnämnden tillika Kommunstyrelsen  
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6   RÄDDNINGSTJÄNSTEN - ORGANISATION   

 
6.1 Definition 

 
Med räddningstjänst avses i lag om skydd mot olyckor /1/ de räddningsinsatser 
som kommunen eller staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara 
för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller 
miljö. 
 
Staten eller kommunerna ska ansvara för en räddningsinsats endast om följande 
kriterier är uppfyllda: 
 

- Behov av ett snabbt ingripande 
- Det hotade intressets vikt 
- Kostnaderna för insatsen 
- Omständigheterna i övrigt 

 

 

6.2 Organisation och resurser 

 
Räddningschefen är ansvarig för att räddningstjänsten är ändamålsenlig ordnad 
enligt lag om skydd mot olyckor  /1/. 
 
Räddningschefen har utsett behörig personal (räddningsledare) som kan leda en 
räddningsinsats enligt kompetensplan /12/. 
 
Beredskapsstyrkor i Hylte kommun 
 
Följande styrkor ska normalt kunna rycka ut inom de tider som anges nedan: 
 
 Normalberedskap Anspänningstid i min 

 
Insatsledare i  
Beredskap 

Insatsledare 1) 1,5 

Hyltebruk 1 styrkeledare +  
7 brandmän 

5 

Unnaryd 1 styrkeledare +  
4 brandmän 

5 

 

1)  Insatsledare ska vara anträffbar via kommunikationsmedel och alltid kunna 
svara och träda i tjänst med disponibelt fordon inom 1,5 minuter. 
 
Insatsledare  Räddningsledning B eller annan likvärdig utbildning 
Styrkeledare  Räddningsledning A eller annan likvärdig utbildning 
Brandman  Räddningsinsats eller annan likvärdig utbildning 
 
Därutöver finns brandbefäl i beredskap för särskilt komplicerade insatser (avtal 
med RäddSam Halland). 
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6.3 Farliga verksamheter 

 
Hylte kommun har följande verksamheter som omfattas av 2 kap § 4, lag om 
skydd mot olyckor /1/: 
 
Stora Enso Hylte AB Risker vid kemikaliehanteringen. Detta innebär att man 

även omfattas av Sevesolagstiftningen. 
 
Statkraft AB  Risker för översvämning och dammbrott. 
 

 
6.4 Samverkan 

 
RäddSam Halland 

 

Räddningstjänsten i Hylte kommun ingår i RäddSam Halland som är ett 
samverkansorgan för räddningstjänsterna i Halmstad, Laholm, Falkenberg, 
Varberg och Hylte. 
 
Räddningstjänstens totala resurser ska i samverkan med styrkor i regionen kunna 
sättas in vid större insatser i kommunen eller i länet och angränsande län enligt 
fastställda larm- och förstärkningsplaner. 
 
 

6.5 Avtal 

 
Hylte kommun har avtal med Räddsam Halland i Räddningstjänstfrågor.  
 
Hylte kommun har avtal med Gislaved och Ljungby kommuner angående 
samverkan i gränsområdet mellan kommunerna (bil 3). 
 
Hylte kommun har avtal med Halmstad kommun vilket innebär att Räddnings-
tjänsten i Halmstad förbinder sig att ställa sin vattendykarorganisation till 
förfogande i Hylte kommun. 
 
Hylte kommun har avtal med Stora Enso Hylte AB angående räddningstjänst 
inom industriområdet enligt 2 kap 4 §, lag om skydd mot olyckor /1/. 
 
Hylte kommun har avtal om samverkan med Region Halland om att utföra 
sjukvårdsinsats i väntan på ambulans, s.k. IVPA-larm. 
 
Hylte kommun har avtal med HILL (Hallands Integrerade larm och 
ledningssystem) om systemledande funktioner för den operativa delen i 
Räddningstjänsten. 
 
Samtliga avtal finns tillgängliga på kommunledningskontoret i Hyltebruk. 
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6.6 Alarmering och varning 

 

Larmcentral för kommunens räddningstjänst är SOS Alarm Sverige AB. 
Alarmering kan ske via fast ledning eller via reservlarmsväg med radioanrop till 
stationsalarmeringsutrustning.  
 
Alarmering av räddningsstyrka kan ske från belyst alarmeringsanordning utanför 
respektive brandstation. 
 
Räddningstjänsten har en plan över vilka åtgärder som ska vidtagas för att 
allmänheten ska kunna alarmera vid störningar i telenätet /13/.  
 
I Hyltebruks samhälle kan allmänhetens uppmärksamhet omgående påkallas 
genom användandet av signalen ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) via 
tyfoner. Tyfonerna kan utlösas från ledningscentralen på brandstationen i 
Hyltebruk. 
 
I delar av kommunen som inte nås av ljudsignaler ska information och varning 
till allmänheten ske via radio. 
 
 
6.7  Räddningstjänstens operativa förmåga 

 
Räddningstjänsten är organiserad och bemannad för att kunna utföra 
skadeavhjälpande åtgärder där den enskilde saknar eller har otillräcklig förmåga 
att själv hantera en akut händelse. 
 
Beredskapen är dimensionerad för att inom godtagbar tid kunna bistå den 
drabbade. Enligt kap 1 § 3 lag om skydd mot olyckor /1/ ska räddningstjänsten 
planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar 
tid och genomföras på ett effektivt sätt. Det är upp till varje kommun att 
definiera vad som är godtagbar tid och ett effektivt sätt. 
 
Uppkommer det behov på flera platser samtidigt, har Räddningstjänsten 
begränsad förmåga att lösa uppgiften. Genom systemledning i RäddSam Halland 
optimeras resursutnyttjandet. Detta ökar förmågan och uthålligheten när 
systemet blir belastat. I praktiken innebär detta att Hylte kommun får tillgång till 
resurser från andra kommuner när det finns behov men också att Hylte kommun 
är beredd att lämna resurser till förmån för annan kommun som är drabbad. Då 
systemet är belastat kommer insatstiderna i vissa områden att öka samtidigt som 
delar av förmågan kan utebli. 
  
Räddningstjänsten ska, själva eller i samverkan med andra, ha en så god 
insatsförmåga att prestationsmålen i nedanstående tabell uppfylls. I tabellen 
redovisas vilken förmåga respektive kår ska ha för varje enskilt uppdrag. 
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Prestationsmål (per stationsområde) Hyltebruk Unnaryd 

Bränder   
Utvändig släckning JA JA 
Livräddning med rökdykare JA JA 
Livräddning med rökdykare och samtidigt: 

 Utvändig släckning 
 Eller utrymning med stege 
 Eller säkring av brandvatten  

JA NEJ 

Rökdykning med skyddsgrupp JA NEJ 
Utvändig livräddningsinsats med stege upp till tre 
våningar 

JA JA 

Släckning av skogs-/markbrand JA JA 
Släckning av brandfarlig vätska JA JA 
Utföra första hjälpen på skadade  JA JA 
Trafikolyckor   
Utföra losstagning av fastklämda personer JA NEJ 
Utföra säkring av olycksplatsen JA JA 
Utföra första hjälpen på skadade JA JA 
Utsläpp av farligt ämne   
Utföra livräddning vid utsläpp av farligt ämne JA JA 
Utföra sanering i samband med utsläpp av farligt 
ämne 

JA JA 

Utföra begränsning av utsläpp av farligt ämne till 
land och sjöss. 

JA JA 

Utföra brandsläckning i samband med bränder i 
farligt ämne 

JA JA 

Utföra insatser med kemdykare JA NEJ 
Utföra första hjälpen på skadade  JA JA 
Drunkningsolycka   
Utföra ytlivräddning vid alla årstider JA JA 
Utföra första hjälpen på skadade  JA JA 
Övrigt   
Djurlivräddning JA JA 
Hissnödläge JA JA 
Tank/vattentransport (alternativ till brandpost- 
system) 

JA NEJ 
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7 RÄDDNINGSTJÄNSTEN – MYNDIGHETSUTÖVNING 

 
7.1 Tillsyn 

 

Kommunen ska utföra tillsyn enligt 2 kap, 2 § och 4 §, lag om skydd mot olyckor 
/1/ samt § 21 lag om brandfarliga och explosiva varor /14/. 
 

Tillsynsverksamheten ska inte bara vara ett besök för uppföljning av hur den 
enskilde bedriver sitt systematiska brandskyddsarbete. Tillsyn ska även vara ett 
uppdrag som pågår över tid, där tillsynsförrättaren tillhandahåller information 
och rådgivning. Tillsyn ska kunna beställas av kunden. 
Vid genomförande av tillsynsbesök ska tillsynsförrättaren tillsammans med 
fastighetsägare/nyttjanderättshavare (brandskyddsansvarig), diskutera och följa 
upp verksamhetens brandskyddsarbete.  
 
Innehållet vid besöken ska bl.a. innefatta: 
 
• verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) /11/ 
• tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor /14/ 
• operativ räddningsinsats inom objektet 
 
 
7.2 Tillsynsplanering 

 

Tillsyn ska bedrivas på ett sätt som ska säkerställa att brandskyddet inom 
verksamheter och fastigheter är skäligt. Inför varje nytt verksamhetsår ska 
räddningstjänsten ta fram en plan för den tillsynsverksamhet som ska bedrivas 
under det kommande verksamhetsåret. 
 
Planering av tillsyn kan, som exempel, baseras på följande förutsättningar: 
 
• Tematillsyn 
• Risker i verksamheten 
• Skriftlig redogörelse för brandskyddet 
• Erfarenheter 
• Nya föreskrifter 
• Samordnad tillsyn med t.ex. andra myndigheter 
• Räddsam-N (gemensamma aktioner inom länet) 
 

 

7.3 Fastställande av tillsynsobjekt och intervall. 

 

Räddningstjänsten ska ha en plan för vilka verksamheter och objekt som ska 
ha tillsyn. Planen ska baseras på och framför allt rikta sig mot de verksamheter 
som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse enligt Allmänna råd och 
kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet /15/. Även på vissa av de 
objekt som ej täcks in av kravet på skriftlig redogörelse bör tillsyn utövas.  
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Urvalet av dessa bör baseras på omfattningen av verksamhet samt på vilka risker 
som finns. 
 
 
7.4 Mål för tillsynsverksamheten 

 
Samtliga objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse över 
brandskyddet ska ha haft ett tillsynsbesök under mandatperioden. 
 
Årligen avslutade tillsynsärenden som berör verksamheter eller fastigheter enligt 
krav på skriftlig redogörelse tjänar som indikator för måluppfyllnad. 
 
 
7.5 Kompetens 

 

Den personal som för kommunens räkning genomför myndighetsutövning över 
brandskyddet enligt lag om skydd mot olyckor /1/ samt lag om brandfarliga och 
explosiva varor /14/ ska ha lägst utbildningsnivå tillsyn A eller förebyggande 1 
enligt kompetensplan /12/. För särskilda objekt m.m. ska utbildningsnivå 
motsvarande tillsyn B eller förebyggande 2 finnas.  
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8   SÄKERHETSARBETE  

 
8.1 Definition 

 
Med säkerhetsarbete menas de samlade åtgärder som omfattar frågor angående 
det interna skyddet, lag om skydd mot olyckor /1/ och lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap /2/.   
 
 

8.2 Ansvar 

 
Kommunfullmäktige har fastställt en Policy för säkerhetsarbete i Hylte kommun 
/16/. Tillämpningen sker enligt Riktlinjer för säkerhetsarbete i Hylte kommun 
/17/. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet och 
respektive nämnd ansvarar för säkerheten inom sina respektive områden.  
 
 

8.3 Säkerhetsgrupp 

 
Hylte kommun har en säkerhetsgrupp som består av säkerhetshandläggare från 
de olika kontoren samt personal från Räddningstjänsten. 
 
 

8.4 Säkerhetssamordnare 

 
Kommunens säkerhetssamordnare handlägger och samordnar kommunens 
övergripande säkerhetsarbete och är sammankallande i säkerhetsgruppen. 
 
 

8.5 Övergripande mål för säkerhetsarbetet 

 
– säkerställa en väl fungerande verksamhet med så få störningar som möjligt 
– bidra till en ökad riskmedvetenhet och kunskap hos kommunens personal 
– verka för att skadehändelser och tillbud så långt som möjligt förhindras 
– verka för att konsekvenser och kostnader för skador minimeras  
– öka säkerheten för kommunens anställda och brukare 
– öka säkerheten inom kommunens verksamheter 
– planlägga för att klara kriser eller extraordinära händelser i fredstid. 
 

 

8.6 Uppföljning av säkerhetsarbetet 

 

Kommunstyrelsen ska årligen informeras om säkerhetsarbetet i en 
verksamhetsberättelse utformad av säkerhetssamordnaren. 
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9   UPPFÖLJNING 

 

9.1 Olycksutredning 

 
Enligt 3 kap 10 § i lag om skydd mot olyckor /1/ ska en olycka som föranlett en 
räddningsinsats utredas i skälig omfattning. Föremål för utredningen ska vara 
olyckans orsak och förlopp samt räddningsinsatsens utförande. Resultatet av  
dessa utredningar ska användas som ett verktyg i Räddningstjänstens arbete för 
att förbättra, kvalitetssäkra och kunna utföra effektivare räddningsinsatser i 
framtiden. Utredningarna ska också utgöra en av grundstenarna i framtagandet 
av handlingsprogram både för Räddningstjänstens förebyggande och operativa 
del. 
 
Den enklare typen av utredning utförs i samband med insatsrapportering. 
Fördjupad utredning utförs efter olyckor eller bränder med dödlig utgång. 
 
 
9.2 Uppföljning och utvärdering av Handlingsprogrammet 

 
Årligen ska en uppföljning av Handlingsprogrammets punkter 5.2–5.4 ske i 
kommunens bokslutsarbete. 
 
Efter halva mandatperioden ska en uppföljning av Handlingsprogrammet 
genomföras. 
  
Under slutet av mandatperioden ska en utvärdering genomföras som ska ligga till 
grund för Handlingsprogrammet för nästkommande mandatperiod.  
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BIL 1 - FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT OCH PLANER SOM BEHANDLAR   

           HYLTE KOMMUNS KRISHANTERINGSFÖRBEREDELSER 

 
Dokument     Status  
 
LEDNING STYRNING  

 
Delegationsordning    Finns 
Risk- och sårbarhetsanalys    Finns 
 
SÄKERHETSSKYDDSLAG 

 
Säkerhetsanalys för Hylte kommun   Ska upprättas 
Interna föreskrifter för säkerhetsskyddet i  Ska upprättas 
Hylte kommun 
 
LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR 

 
Handlingsprogram för Hylte kommun  Finns 
 
LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER 

INFÖR OCH VID EN EXTRAORDINÄR HÄNDELSE I 

FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP 

 
Handlingsprogram för Hylte kommun   Finns 
Reglemente för Hylte kommuns krisledningsnämnd Finns 
Ledningsplan vid en kris eller extraordinär händelse Finns 
i Hylte kommun     
Informationsplan vid en kris eller extraordinär händelse Finns 
i Hylte kommun     
Policy för Posom i Hylte kommun   Finns 
Policy för säkerhetsarbete i Hylte kommun  Finns 
Riktlinjer för säkerhetsarbete i Hylte kommun  Finns 
Riktlinjer för Omsorgskontoret i Hylte kommun  Finns 
vid en kris eller extraordinär händelse  Finns 
Riktlinjer för Barn- och ungdomskontoret i Hylte kommun Finns 
vid en kris eller extraordinär händelse   
Riktlinjer för Arbets- och näringslivskontoret i Hylte kommun Finns 
vid en kris eller extraordinär händelse   
Riktlinjer för Samhällsbyggnadskontoret i Hylte kommun Finns 
vid en kris eller extraordinär händelse  
Riktlinjer för Kommunledningskontoret i Hylte kommun Finns 
vid en kris eller extraordinär händelse  
Ersättningslokaler för kommunal verksamhet i  Finns 
Hylte kommun   
Policy för krishanteringsråd i Hylte kommun  Ska upprättas 
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BIL 2 - UTBILDNING OCH ÖVNINGSPLANERING ENLIGT LAG OM   

           KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID  

           EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER OCH HÖJD BEREDSKAP 

  
Nedanstående tabell redogör för kommunens ambitionsnivå för utbildning och 
övning av Hylte kommuns krisledningsorganisation: 
 
Utbildning/övning     År 2011     År 2012     År 2013    År 2014 
Stabsmetodikutbildning 
av krisledningsgrupp 

         X    

Stabsmetodikutbildning 
av krisledningsnämnd 

         X    

Stabschefsutbildning          X   
Stabsmetodikutbildning 
av delar av stabsenhet 
och informationsenhet   

                                            X         X            X 

Krisledningsövning          X         X               X           X 
 
 
Övrig utbildning och övningsverksamhet kommer att sammanställas av 
säkerhetssamordnaren utifrån resultatet av kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys. 
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BIL 3 - KARTA ÖVER RÄDDNINGSTJÄNSTENS GRÄNSAVTAL MED  

           GRANNKOMMUNER                  
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BIL 4 - INSATSTIDER HYLTE KOMMUN ’ 
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BIL 5 – STATISTIK 

      

 
 
 
 

Fördelning av händelsetyp Sverige 2006-2009

01 Brand i byggnad

02 Brand ej i byggnad

06 Trafikolycka

07 Utsläpp av farligt ämne

21 Automatlarm ej brand/gas

14,30%

22,00%

18,70%3,10%

41,90%

 
 
 
 
Jämförelse mellan Hylte kommun och riket i övrigt har gjorts, procentuellt sett ligger 
Hylte kommun över rikssnittet på brand i byggnad. I övriga jämförelser ligger Hylte 
kommun under rikssnittet när man jämför händelsetyper. 
 

Fördelning av händelsetyp Hylte kommun 2006-2009 

Brand i byggnad 
Trafikolycka 
Automatlarm ej brand 
Utsläpp farligt ämne 
Brand ej i byggnad 

122 (19,65%) 
97 (15,62%) 

97 (15,62%) 

11 (1,77%) 

214 (34,46%) 
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Antal räddningsinsatser Hylte kommun 2006-2009
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Fördelning insatser 2006-2009
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Fördelning händelser 2006-2009
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Fördelning insatser per månad 2006-2009
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April månad har flest händelser under perioden 2006-2009. Brand ej i byggnad är den 
dominerande händelsetypen under denna period. 
 
 
 
 

Fördelning antal insatser per månad 2006-2009
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Fördelning veckodag 2006-2009
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Fördelning insatser tid på dygnet 2006-2009
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Totalt antal olyckor per 1000 invånare 2006-2009 jämfört med likvärdiga kommuner, 
infrastruktur samt befolkningsantal har varit grund för jämförelsen. 

Antal olyckor/1000 inv jämförbara kommuner 
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Jämförelse har gjorts med likvärdiga kommuner gällande infrastruktur samt 
befolkningsantal. Hylte kommun ligger högt på brand i byggnad jämfört med övriga 
kommuner 2006-2009. 
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Antal automatlarm, ej brand, i Hylte kommun 1996-2009. 
 

Automatlarm ej brand 1996-2009
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Antal brand i byggnad i Hylte kommun 2006-2009. 
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Hylte kommun är överrepresenterat när det gäller brand i byggnad som föranleder 
räddningsinsats. Hylte kommun har det största antalet brand i byggnad per 1000 
invånare i Hallands län 2006-2008. Däremot sjunker antalet betydligt 2009. Statistiken 
innehåller även insatser som utförts utanför Hylte kommun som hjälp till annan.  
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Hylte kommun ligger högt representerat även när det gäller trafikolyckor per 1000 
invånare jämfört med Hallands län. Däremot har de allvarliga trafikolyckorna minskat 
efter att trafikverket gjort säkerhetshöjande åtgärder på rv26. 
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Under perioden 2006-2009 har hylte kommun inte haft någon drunkningsolycka som 
föranlett räddningsinsats. 
 

Drunkning/1000 inv. Hallands län

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg

Kommun

A
nt

al
/1

00
0 

in
v.

2006
2007
2008
2009

 



4d37da01-59db-4653-b072-0d9d4adfaf1d.xls

Sida 1

Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte Kommun 2011-2014

Lagrum Område Säkerhetsmål Åtgärder
Kostnad år

2012 Verksamhet text Verksamhet kod

Inom
befintlig

ram

Kostnad år
2011

Kostnad år
2013

Kostnad år
2014

Lag om skydd
mot olyckor -
förebyggande

Fallolyckor Minska skador i
fallolyckor för äldre.

Äldre ska uppmärksammas om riskerna med
fallolyckor och förebyggande åtgärder ska finnas i
en "Fallprevention". 

X Omsorgsnämnden

Personal inom äldreboenden och i omsorg i hemmet
ska utbildas för att äldre ska undvika skador till
följd av fallolyckor.

X Omsorgsnämnden

Genom en s.k. "fixartjänst" ska risken för
fallolyckor minskas.

X Arbets- och
näringslivsnämnden

Vattensäkerhet Skolungdomar ska i
slutet av femman kunna
simma och hantera
nödsituationer i och vid
vatten.

Samtliga elever ska i årskurs 0, 1 och 2 deltaga i
grundläggande sim-, livräddnings- och
isvettsundervisning. Alla skolelever ska vara sim-
och livräddningskunniga i årskurs 5. Rutiner ska
utformas för kontroll av simförmågan. 

X Barn- och
ungdomsnämnden,
Arbets- och
näringslivsnämnden

Kommunala badplatser
och bryggor ska utformas
enligt Svenska
Livräddnings-sällskapets
riktlinjer.

Säkerhetsbesiktning ska ske på de kommunala
badplatser som omfattas av Lagen om skydd mot
olyckor inför varje badsäsong.

X Samhällsbyggnads-
nämnden

Räddningstjänsten ska utföra tillsyn på ovanstående
säkerhetsbesiktning (7 badplatser )

7.700,- 7.700, 7.700,- 7.700,- Räddningsnämnden,
tillika Kommunstyrelsen

91040  2120

Kommunen ska via Svenska Livräddnings-
sällskapets försorg tillhandahålla lån av flytvästar.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Besökare i Örnahallen
ska kunna få hjälp vid en
nödsituation.

All badpersonal på Örnahallen ska ha utbildning i
HLR, DHLR och livräddning.

X Arbets- och
näringslivsnämnden

Trafikolyckor Kommunen ska verka för
att färre skadas i
trafiken.

Gator och vägar som kommunen ansvarar för ska
vara trafiksäkra.

X Samhällsbyggnads-
nämnden

Underhållsplan ska finnas för de av kommunens
gator och vägar som inte ligger under Vägverkets
område.

X Samhällsbyggnads-
nämnden

Kommunen ska i styrdokument och samråd med
enskilda vägföreningar och vägsamfälligheter påtala
vikten av säkra vägar.

X Samhällsbyggnads-
nämnden
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Sida 2

Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte Kommun 2011-2014

Lagrum Område Säkerhetsmål Åtgärder
Kostnad år

2012 Verksamhet text Verksamhet kod

Inom
befintlig

ram

Kostnad år
2011

Kostnad år
2013

Kostnad år
2014

Cykel- och gångvägsplan ska upprättas till hela
kommunen.

X Samhällsbyggnads-
nämnden

Risker vid körning i höst-
och vinterväglag ska
minskas för anställd
personal.

Personal som tvingande måste utföra service i
kommunen ska utbildas i halkkörning  (1000,/
person).

  4.000,-
80.000,-
20.000,-

80.000,- 80.000,-
  4.000,-
80.000,-
20.000,-

Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

27000
56000           
29900

Barn- och ungdoms-
olyckor

Barn- och ungdomars väg
till och från skolan ska
vara säker.

Samtliga elever ska få trafikutbildning. X Barn- och
ungdomsnämnden

Vid upphandling av skolskjutsar ska krävas alkolås
och att alla sittplatser har säkerhetsbälte. 

X Barn- och
ungdomsnämnden

Utrymningsövningar med skolskjutsar ska årligen
genomföras i förskoleklass och årskurs 4.

X Barn- och ungdoms-
nämnden, Räddnings-
nämnden tillika
Kommunstyrelsen

Information vid bussutrymningsövningar till elever
som cyklar till skolan att alltid ha cykelhjälm på sig. 

X Barn- och ungdoms-
nämnden, Räddnings-
nämnden tillika
Kommunstyrelsen

Förflyttning av barn till olika aktiviteter inom skolan
ska ske på ett säkert sätt.

X Barn- och ungdoms-
nämnden, Samhälls-
bygnadsnämnden

Lekmiljöer i förskolor,
skolor, park-, grön- och
bostadsområden som
kommunen ansvarar för
ska vara säkra. 

Årlig säkerhetsinspektion av kommunala lekmiljöer
ska genomföras. 

X Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

Olyckor i specialsalar
ska motverkas.

Elever och personal ska ha tillgång till och få
information om de särskilda risker som finns i
specialsalar inom idrott, slöjd och naturorienterade
ämnen. 

X Barn- och
ungdomsnämnden

Brand Boende i Hylte kommun
ska informeras om risker
och om hur man skyddar
sig mot bostads-brand
och brand i det fria.

Räddningstjänsten ska bedriva brandkunskaps-
undervisning för elever i förskoleklass och årskurs
2, 5 och 8. Samtliga klasser i varje årskurs ska få
utbildning (Kostnad 1.000,- klass).

25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- Barn- och
ungdomsnämnden
Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

44020
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Sida 3

Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte Kommun 2011-2014

Lagrum Område Säkerhetsmål Åtgärder
Kostnad år

2012 Verksamhet text Verksamhet kod

Inom
befintlig

ram

Kostnad år
2011

Kostnad år
2013

Kostnad år
2014

Räddningstjänsten ska kunna tillhandahålla
utbildning till företag och andra organisationer.

X Räddningsnämnden,
tillika Kommunstyrelsen

Den enskilde medborgaren har rätt att få enskild
rådgivning och information i brandskyddsfrågor. 

X Räddningsnämnden,
tillika Kommunstyrelsen

Information ska kunna ges till enskilda om risk- och
säkerhetsbeteende i skog och mark. 

X Räddningsnämnden,
tillika Kommunstyrelsen

I samband med förhöjd risk för omfattande bränder
skapa höjd beredskap för brandbekämpning.

X Räddningsnämnden,
tillika Kommunstyrelsen

Den enskildes förmåga
att hantera brand och
andra olyckor ska vara
god. 

Information om brand och krisberedskap ska finnas
på hemsidan under rubriken Räddning och
säkerhet.

X Räddningsnämnden,
tillika Kommunstyrelsen

En broschyr med säkerhetsinformation ska skickas
ut till samtliga hushåll under mandat-perioden. 

50.000,- Räddningsnämnden,
tillika Kommunstyrelsen

27000

Förbränningsanordningar
och rökkanaler ska vara
i gott skick och hållas
fria från beläggningar
som kan orsaka brand.

Den kommunalt anlitade entreprenören ska
genomföra rengöring i förbränningsanordningar och
rökkanaler. Detta sker enligt Hylte kommuns
föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister).

Räddningsnämnden,
tillika Kommunstyrelsen

Den kommunalt anlitade entreprenören ska
genomföra brandskyddskontroller av
förbränningsanordningar och rökkanaler. Detta sker
enligt Hylte kommuns föreskrifter om
rengöringsfrister (sotningsfrister).

Räddningsnämnden,
tillika Kommunstyrelsen

Medgivande ska finnas att själv sota egen fastighet
till den som ansökt och intygat att den besitter
nödvändig kunskap.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Antalet fungerande
brandvarnare ska öka i
bostäder.

Den kommunalt anlitade entreprenören ska genom
information och upplysning medverka till en ökning
av brandvarnare i bostäder. 

Räddningsnämnden,
tillika Kommunstyrelsen
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Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte Kommun 2011-2014

Lagrum Område Säkerhetsmål Åtgärder
Kostnad år

2012 Verksamhet text Verksamhet kod

Inom
befintlig

ram

Kostnad år
2011

Kostnad år
2013

Kostnad år
2014

Brand, skador och
olyckor på
kommunägd
byggnad, inhyrda
lokaler eller
anläggningar.

Personal i kommunal
verksamhet ska ha sådan
kännedom om
brandskydd att bränder
förebyggs och att de om
brand inträffar, kan
agera på ett effektivt sätt
så att en säker och snabb
utrymning genomförs,
larm om hjälp sker och
skadorna begränsas. 

Samtliga nämnder ska arbeta enligt Allmänna råd
och kommentarer om systematiskt
brandskyddsarbete och efter årligen återkommande
genomgångar utse lokalt brandskyddsansvariga och
genomföra minst årsvisa internkontroller av
brandskydd i samband med skyddsrond.

X Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

Föreståndare för brandfarlig vara ska finnas vid
hantering av brandfarlig vara.

X Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

Utrymningsvägar och släckutrustning ska göras
kända genom årligt återkommande övningar.

X Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

Kommunens lokaler ska förses med brandlarm/
utrymningslarm.

250.000,- 250.000,- 250.000,- 250.000,- Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

91000  2100
91040
91060
91070

Utbildning ska ske av samtlig anställd personal i
brandskydd vart tredje år. 

  70.000,-   70.000,-   70.000,-   70.000,- Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

92003  1200

Personal i kommunal
verksamhet ska ha sådan
kännedom om
kommunala lokaler att de
effektivt kan förhindra
att skador inträffar och
om de in-träffar begränsa
skadorna.

Systematiskt säkerhetsarbete ska uppdateras vid
skyddsronder. Bland annat ska el-, vatten- och
ventilationssystem kunna stängas av vid behov. 

X Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

Alla kommunala fastigheter ska förses med
automatisk vattenavstängning.

150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,- Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

91000  2100
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Sida 5

Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte Kommun 2011-2014

Lagrum Område Säkerhetsmål Åtgärder
Kostnad år

2012 Verksamhet text Verksamhet kod

Inom
befintlig

ram

Kostnad år
2011

Kostnad år
2013

Kostnad år
2014

Kommunens lokaler ska förses med inbrottslarm. 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

91000  2100

Rutin ska finnas för rapportering av inbrott/stöld/
skadegörelse som sedan analyseras. 

X Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

Olyckor på kommunala
fritidsanläggningar ska
minimeras.

Säkerhetskontroll ska genomföras kontinuerligt för
att förhindra olyckor.

X Samhällsbyggnads-
nämnden
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

Hyresgäster ska informeras om säkerhets-åtgärder.
Hyreskontrakt ska upprättas och taggar delas ut
inför varje termin och kontrolleras efter varje
termin. 

X Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder, Arbets-
och närings-
livsnämnden

Vattenförsörjning /
avloppsrening

Förhindra avbrott i
vattenförsörjningen /
avloppsreningen.

Upprätta en risk- och sårbarhetsanalys över
vattenförsörjningen/avloppsreningen i Hylte
kommun.

X Samhällsbyggnads-
nämnden

Vid ett längre avbrott i vattendistributionen ska
kommunen uppfylla Livsmedelsverkets krav.

X Samhällsbyggnads-
nämnden

Säkerhet i
kommunens
datanätverk

Kommunens datanät,
samt däri ingående
resurser och information,
ska skyddas mot avbrott,
obehörig åtkomst, stöld
och förvanskning. Till-
gängligheten ska anges
och säkerställas - både
för interna system och
publika t ex kommunens
hemsida.

Säkerhetsrutiner ska finnas kring IT-infrastruktur
och system. Implementering av BITS (basnivå för
informationssäkerhet) ska ske inom IT-drift och
samtliga kontor.

250.000,- Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

92001

Tillgängligheten till kommunens nät och system vid
normal drift ska regleras i SLA (avtal om
servicenivåer) mellan systemägaren och out-
sourcingleverantören.

X Kommunstyrelsen
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Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte Kommun 2011-2014

Lagrum Område Säkerhetsmål Åtgärder
Kostnad år

2012 Verksamhet text Verksamhet kod

Inom
befintlig

ram

Kostnad år
2011

Kostnad år
2013

Kostnad år
2014

Reservkraft ska finnas i serverrum (brandstationen
och kommunhuset) för att säkerställa serverdrift och
kommunikation vid elavbrott. Reservkraft ska finnas
lokalt på de platser som har datorer som måste
fortsätta fungera vid elavbrott.

175.000,- Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

91000

Infrastruktur Vid långa el- och tele-
avbrott ska konsekvens-
erna minskas för kom-
munens invånare.

Tillgång till fast reservkraft alternativt uttag för mobil
reservkraft ska finnas vid särskilda boenden.

140.000,- Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

91070

Tillgång till fast reservkraft alternativt uttag för mobil
reservkraft ska finnas vid skolor för att
verksamheten ska kunna fortsätta och för att
skolorna ska kunna användas som värmestugor.

350.000,- Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

91060

Centralköket vid Örnaskolan ska förses med
reservkraft så att mathållningen fungerar vid ett
elavbrott.

X Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

Kommunens mobila reservkraftverk  ska provköras
och kontrolleras årligen samt servas vartannat år.

X 50.000,- 50.000,- Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

27000
86500

En prioriteringsordning ska utformas för
kommunens mobila reservkraftverk.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Implementering av radiokommunikations-systemet
RAKEL i övrig kommunal verksamhet (Inköp
10.000,-/enhet + abonnemang ca 10.000,-/år).

100.000,-
20.000,-

50.000,-
10.000,-

50.000,-
10.000,-

50.000,-
10.000,-

Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

86500  2110
56000

Se över rutiner för trygghetslarmen så att det finns
aktuella listor om inte telefonerna fungerar.

X Omsorgsnämnden 

Övrigt Risken för olyckor ska
minskas genom att det
tas riskhänsyn i sam-
hällsplaneringen.

I allt planarbete ska man verka för att minimera
risken för trafikolycka, skred/ras, översvämning,
brand, fallolycka, vattenskada och otrygga miljöer.

X Samhällsbyggnads-
nämnden
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Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte Kommun 2011-2014

Lagrum Område Säkerhetsmål Åtgärder
Kostnad år

2012 Verksamhet text Verksamhet kod

Inom
befintlig

ram

Kostnad år
2011

Kostnad år
2013

Kostnad år
2014

Kommunens avfallsan-
läggning ska ha en sådan
standard och kapacitet
att man ur
samhällssynpunkt klarar
att hantera kommunens
avfall.

Avfall ska alltid kunna hanteras på ett sådant sätt att
sanitär olägenhet inte uppstår. Riskerna vid en
epidemi och pandemi ska beaktas.

X Samhällsbyggnads-
nämnden

Olycka med farligt ämne
ska motverkas.

Kommunen ska verka för att regler och förord-
ningar avseende transport och hantering av farligt
gods efterlevs.

X Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder 

Samtlig anställd personal
ska kunna hjälpa till vid
sjukdomsfall.

Samtlig anställd personal ska vart tredje år
genomgå olycksfallsutbildning LABCDE/HLR för
att kunna göra en insats vid behov.

30.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder 

92003  1200

Eftersök av försvunna
personer från kommunal
omsorg.

En snabb första insats vid eftersök av försvunna
personer från kommunal omsorg ska kunna
tillhandahållas.

X Omsorgsnämnden
Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen
Barn- och
ungdomsnämnden

Lag om skydd
mot olyckor -
operativt

Bränder Skador på människor,
egendom och miljö i
samband med bränder
ska minimeras.

För minst 95% av hushållen ska en räddningsinsats
kunna påbörjas inom 20 minuter.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra livräddning med
rökdykare i bostadsbebyggelse.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra livräddning
utifrån upp till tredje våning.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra släckning av
brand i terräng.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra släckning vid
brand i brandfarlig vätska.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen
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Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte Kommun 2011-2014

Lagrum Område Säkerhetsmål Åtgärder
Kostnad år

2012 Verksamhet text Verksamhet kod

Inom
befintlig

ram

Kostnad år
2011

Kostnad år
2013

Kostnad år
2014

Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen
på skadade.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Trafikolyckor Vid trafikolyckor ska
Räddningstjänsten ge
sjukvården
förutsättningar för att
klara sitt arbete.

Räddningstjänsten ska kunna utföra losstagning av
fastklämda personer.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra säkring av
olycksplatsen.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen
på skadade.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Utsläpp av farligt
ämne

Skador på människor,
egendom och miljö i
samband med utsläpp av
farligt ämne ska
minimeras.

Räddningstjänsten ska kunna utföra livräddning  i
het zon.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra insats med
kemdykare.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra begränsning av
utsläpp av farligt ämne till land och till sjöss.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra sanering i
samband med utsläpp av farligt ämne.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra brandsläckning
i samband med brand i farligt ämne.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen
på skadade.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Drunknings-olyckor Skador på människor i
samband med
drunkningsolyckor ska
minimeras.

Räddningstjänsten ska kunna utföra ytlivräddning
vid alla årstider.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen
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Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte Kommun 2011-2014

Lagrum Område Säkerhetsmål Åtgärder
Kostnad år

2012 Verksamhet text Verksamhet kod

Inom
befintlig

ram

Kostnad år
2011

Kostnad år
2013

Kostnad år
2014

Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen
på skadade.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Lag om
kommuners
och landstings
åtgärder inför
och vid extra-
ordinära
händelser i
fredstid och
höjd
beredskap

Kunskap Kommunen ska ha god
kunskap om risker och
sårbarhet.

Kommunen ska samordna arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys med övrigt förebyggande arbete.

100.000,- Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

Planering Kommunen ska genom
förebyggande arbete
verka för att olyckor inte
inträffar och om de
inträffar begränsa
skadorna.

För varje ny mandatperiod ska kommunen fastställa
ett Handlingsprogram enligt lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap som ska
samordnas med Handlingsprogram enlig lag om
skydd mot olyckor.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

För varje ny mandatperiod ska en Ledningsplan
fastställas för hur en kris eller extraordinär händelse
ska hanteras.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Samtliga kontor ska ta fram riktlinjer för en kris
eller extraordinär händelse.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder
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Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser Hylte Kommun 2011-2014

Lagrum Område Säkerhetsmål Åtgärder
Kostnad år

2012 Verksamhet text Verksamhet kod

Inom
befintlig

ram

Kostnad år
2011

Kostnad år
2013

Kostnad år
2014

Förmåga Kommunen ska kunna
hantera och informera
vid en extraordinär
händelse.

Kommunens förtroendevalda och anställda ska
utbildas och övas för att lösa sina uppgifter i
krisledningsorganisationen.

100.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,- Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

27500

Kommunen ska ha beredskap för att kunna ge
information till allmänhet, egen personal och media.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen/
Hyltebostäder

Geografiskt
områdesansvar

Kommunen ska ha en
samlad bild av risker,
sårbarhet och
förberedelser för
krishantering samt verka
för samordning inom
kommunens geografiska
område. 

Ett regionalt råd är bildat av Länsstyrelsen där
Kommunchef, Räddningschef, Informationschef och
Säkerhetssamordnare ingår.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Ett lokalt krishanteringsråd ska bildas i Hylte
kommun. 

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Hylte kommun ska kunna lämna samordnad
information till Länsstyrelsen.

X Räddningsnämnden
tillika Kommunstyrelsen

Summa
uppskattade
kostnader

1.971.700 802.700,- 852.700,- 926.700,-



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-13 1 (1)

§   335  Skydd mot olyckor och extraordinära händelser Revidering av 
Handlingsprogram 2011-2014 Hylte kommun

Dnr 2011 KS0005

Sammanfattning 
Ett Handlingsprogram och Åtgärdsförslag för Hylte kommun 2011-2014 antogs av 
kommunfullmäktige 2011-06-16, § 44. Med anledning av att Stiftelsen Hyltebostäder från 
och med 2012-01-01 har övertagit ansvaret för de kommunala fastigheterna behöver 
ansvaret för ett antal säkerhetsmål revideras.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2012-10-18 Per Borg/Magnus Åman
- Reviderat Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära 

händelser 2011- 2014.
- Reviderat Åtgärdsförslag för Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och 

extraordinära händelser 2011-2014.

Räddningstjänstens förslag till beslut
Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram och 
Åtgärdsförslag för Hylte kommun 2011-2014 med beaktande av utförda revideringar 
avseende ansvaret för ett antal säkerhetsmål.

Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att
ärendet återremitteras för komplettering enligt följande:

- revidering av sid fyra (4) där Stiftelsen Hyltebostäder bör finnas med under rubriken 
Kommunala bolag och stiftelser.

- uppdatering av statistiken
kommunledningskontoret ges i uppdrag att följa upp siffermaterialet.

Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Lennart Ohlssons yrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkande.

Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras för komplettering enligt följande:

- revidering av sid fyra (4) där Stiftelsen Hyltebostäder bör finnas med under rubriken 
Kommunala bolag och stiftelser.

- uppdatering av statistiken.
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att följa upp siffermaterialet.

 



Hyltebruk  2013-04-24
Kommunfullmäktige
 
3. Uppföljning Handlingsprogram för skydd mot olyckor och 

extraordinära händelser 2011-2014 efter halva mandatperioden 
KS § 58
Dnr 2013 KS0083

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 58

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92

 Tjänsteskrivelse Uppföljning av Handlingsprogram för skydd mot olyckor och 
extraordinära händelser 2011-2014 efter halva mandatperoden

 Uppföljning av Handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära händelser 
2011



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-04-23 1 (1)

§   58  Uppföljning Handlingsprogram för skydd mot olyckor och 
extraordinära händelser 2011-2014 efter halva mandatperioden 
Räddningsnämndsärende

Dnr 2013 KS0083

Sammanfattning
Närvarande: Räddningschef Magnus Åhman och säkerhetssamordnare Elisabeth Johansson 
vilka redovisar ärendet

En uppföljning har skett efter halva mandatperioden som klargör hur långt de olika 
nämnderna kommit i sitt arbete med att uppfylla säkerhetsmål och åtgärder som utformats i 
handlingsprogrammet. En uppföljning har också skett av statistiken för att se hur den 
förändrats.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 92, 2013-03-26

Räddningsnämndens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av Uppföljningen av Handlingsprogram för arbete med 
skydd mot olyckor och extraordinära händelser 2011-2014 efter halva mandatperioden.

 

Beslutet skickas till:
Räddningstjänsten



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-26 1 (1)

§   92  Uppföljning Handlingsprogram för skydd mot olyckor och 
extraordinära händelser 2011-2014 efter halva mandatperioden 
Räddningsnämndsärende

Dnr 2013 KS0083

Sammanfattning
En uppföljning har skett efter halva mandatperioden som klargör hur långt de olika 
nämnderna kommit i sitt arbete med att uppfylla säkerhetsmål och åtgärder som utformats i 
handlings-programmet. En uppföljning har också skett av statistiken för att se hur den 
förändrats.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2013-03-14 Per Borg/Magnus Åhman
 Uppföljning av Handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära händelser 

2011-2014 efter halva mandatperioden.

Arbetsutskottets förslag
Räddningsnämnden föreslår fullmäktige besluta att kommunfullmäktige tagit del av 
Uppföljningen av Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära 
händelser 2011-2014 efter halva mandatperioden.

 

Beslutet skickas till:
Räddningstjänsten



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
2013-03-14
Dnr :2013 KS0083

Magnus Åman, Räddningschef
Tfn: 0345-18165
E-post: Magnus.Aman@hylte.se

Räddningsnämnden

Hylte kommun Verkstadsg. 1 Tfn 0345 - 181 60 vx raddningstjansten@hylte.se
Räddningstjänsten 314 34 Hyltebruk Fax 0345 - 100 54 www.hylte.se

Tjänsteskrivelse Uppföljning av Handlingsprogram för skydd mot 
olyckor och extraordinära händelser 2011-2014 efter halva 
mandatperoden

Sammanfattning
En uppföljning har skett efter halva mandatperioden som klargör hur långt de olika nämnderna
kommit i sitt arbete med att uppfylla säkerhetsmål och åtgärder som utformats i handlings-
programmet. En uppföljning har också skett av statistiken för att se hur den förändrats.

Beslutsunderlag
Uppföljning av Handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära händelser 2011-2014 
efter halva mandatperioden.

Räddningstjänstens förslag till beslut
Räddningsnämnden föreslår fullmäktige besluta att kommunfullmäktige tagit del av Uppföljningen 
av Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser 2011-2014 efter 
halva mandatperioden.

Per Borg Magnus Åhman
kommunchef räddningschef

Beslutet skickas till:
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Inledning 

Handlingsprogrammet för arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser i Hylte 
kommun 2011-2014 antogs 2011-06-19 av kommunfullmäktige. 

En uppföljning har skett efter halva mandatperioden som klargör hur långt de olika 
nämnderna kommit i sitt arbete med att uppfylla säkerhetsmål och åtgärder som utformats i 
handlingsprogrammet.  

En uppföljning har också skett av statistiken för att se hur den har förändrats. 

Innehåll

Kap 1:  Uppföljning av säkerhetsmål och åtgärder i Handlingsprogram för arbete   
             med skydd mot olyckor och extraordinära händelser i Hylte kommun 
             2011-2014 efter halva mandatperioden 

Kap 2:  Uppföljning av statistik i  Handlingsprogram för arbete med skydd mot 
             olyckor och extraordinära händelser 2011-2014. 
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Kap 1  Uppföljning av säkerhetsmål och åtgäder i Handlingsprogram  för arbete med skydd

           mandatperioden

Teckenförklaring till tabellerna:
● Betyder att åtagandet är helt uppfyllt
● Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt
● Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Ej upptagen nämnd omfattas inte av 
säkerhetsmålet

ANN Arbets- och näringslivsnämnden
BUN Barn- och ungdomsnämnden

KS Kommunstyrelsen
RN Räddningsnämnden tillika kommunstryrelsen
ON Omsorgsnämnden

SBN Samhällsbyggnadsnämnden

Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

ON

ON

ANN

ANN

BUN

SBN

Samtliga elever ska i årskurs 0, 1 och 2 deltaga i grundläggande 
sim-, livräddnings- och isvettsundervisning. Alla skolelever ska 
vara sim- och livräddningskunniga i årskurs 5. Rutiner ska 
utformas för kontroll av simförmågan. 

Personal inom äldreboenden och i omsorg i hemmet ska
utbildas för att äldre ska undvika skador till följd av fallolyckor.

           mot olyckor  och extraordinära händelser i Hylte kommun 2011-2014 efter halva

Fallolyckor Minska skador i fallolyckor för
äldre

Äldre ska uppmärksammas om riskerna med fallolyckor och 
förebyggande åtgärder ska finnas i en "Fallprevention"

Kommunala badplatser och 
bryggor ska utformas enligt 
Svenska Livräddnings-
sällskapets riktlinjer.

Säkerhetsbesiktning ska ske på de kommunala badplatser som 
omfattas av Lagen om skydd mot olyckor inför varje badsäsong.

Genom en s.k. "fixartjänst" ska risken för fallolyckor minskas.

Vattensäkerhet Skolungdomar ska i slutet av 
femman kunna simma och 
hantera nödsituationer i och vid 
vatten.

Lag om skydd mot olyckor - förebyggande
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg
RN

RN

ANN

SBN

SBN

SBN

SBNCykel- och gångvägsplan ska upprättas till hela kommunen.

Trafikolyckor Kommunen ska verka för att 
färre skadas i trafiken.

Gator och vägar som kommunen ansvarar för ska vara 
trafiksäkra.

Underhållsplan ska finnas för de av kommunens gator och 
vägar som inte ligger under Vägverkets område.

Kommunen ska via Svenska Livräddningssällskapets försorg 
tillhandahålla lån av flytvästar.

Besökare i  Örnahallen ska 
kunna få hjälp vid en 
nödsituation.

All badpersonal på Örnahallen ska ha utbildning i HLR, DHLR
och livräddning.

Räddningstjänsten ska utföra tillsyn på ovanstående 
säkerhetsbesiktning (7 badplatser)

Kommunen ska i styrdokument och samråd med enskilda 
vägföreningar och vägsamfälligheter påtala vikten av säkra 
vägar.
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

BUN

BUN

BUN

RN

BUN

RN

BUN

SBN

SBN

Information vid bussutrymningsövningar till elever som cyklar 
till skolan att alltid ha cykelhjälm på sig. 

Lekmiljöer i förskolor, skolor, 
park-, grön- och 
bostadsområden som 
kommunen ansvarar för ska 
vara säkra. 

Årlig säkerhetsinspektion av kommunala lekmiljöer ska
genomföras.

Vid upphandling av skolskjutsar ska krävas alkolås och att alla
sittplatser har säkerhetsbälte. 

Risker vid körning i höst- och 
vinterväglag ska minskas för 
anställd personal.

Personal som tvingande måste utföra service i kommunen ska 
utbildas i halkkörning  (1000,/person).

Utrymningsövningar med skolskjutsar ska årligen genomföras i 
förskoleklass och årskurs 4.

Barn- och 
ungdomsolyckor

Barn- och ungdomars väg till 
och från skolan ska vara säker.

Samtliga elever ska få trafikutbildning.

Förflyttning av barn till olika aktiviteter inom skolan ska ske på
ett säkert sätt.
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

BUN

BUN

RN

RN

RN

RN

RN

RNDen enskildes förmåga att 
hantera brand och andra 
olyckor ska vara god. 

Information om brand och krisberedskap ska finnas på 
hemsidan under rubriken Räddning och säkerhet.

I samband med förhöjd risk för omfattande bränder skapa höjd
beredskap för brandbekämpning.

Information ska kunna ges till enskilda om risk- och 
säkerhetsbeteende i skog och mark. 

Den enskilde medborgaren har rätt att få enskild rådgivning och 
information i brandskyddsfrågor. 

Räddningstjänsten ska kunna tillhandahålla utbildning till 
företag och andra organisationer.

Brand Boende i Hylte kommun ska 
informeras om risker och om 
hur man skyddar sig mot 
bostadsbrand och brand i det 
fria.

Räddningstjänsten ska bedriva brandkunskapsundervisning för 
elever i förskoleklass och årskurs 2, 5 och 8. Samtliga klasser i 
varje årskurs ska få utbildning (Kostnad 1.000,- klass).

Olyckor i specialsalar ska 
motverkas.

Elever och personal ska ha tillgång till och få information om 
de särskilda risker som finns i specialsalar inom idrott, slöjd 
och naturorienterande ämnen. 

6 av 33



Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

RN

RN

RN

RN

RN

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

En broschyr kommer att 
skickas ut hösten 2013 eller 
våren 2014

Brand, skador och 
olyckor på 
kommunägd
byggnad, inhyrda 
lokaler eller 
anläggningar.

Personal i kommunal 
verksamhet ska ha sådan 
kännedom om brandskydd att 
bränder förebyggs och att de 
om brand inträffar, kan agera på 
ett effektivt sätt så att en säker 
och snabb utrymning genom-
förs, larm om hjälp sker och 
skadorna begränsas. 

Samtliga nämnder ska arbeta enligt Allmänna råd och 
kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete och efter 
årligen återkommande genomgångar utse lokalt 
brandskyddsansvariga och genomföra minst årsvisa 
internkontroller av brandskydd i samband med skyddsrond.

Föreståndare för brandfarlig vara ska finnas vid hantering av 
brandfarlig vara.

Medgivande ska finnas att själv sota egen fastighet till den som 
ansökt och intygat att den besitter nödvändig kunskap.

Antalet fungerande 
brandvarnare ska öka i 
bostäder.

Den kommunalt anlitade entreprenören ska genom information 
och upplysning medverka till en ökning av brandvarnare i 
bostäder.

Förbränningsanordningar och 
rökkanaler ska vara i gott skick 
och hållas fria från 
beläggningar som kan orsaka 
brand.

Den kommunalt anlitade entreprenören ska genomföra 
rengöring i förbränningsanordningar och rökkanaler. Detta sker 
enligt Hylte kommuns föreskrifter om rengöringsfrister 
(sotningsfrister).

Den kommunalt anlitade entreprenören ska genomföra 
brandskyddskontroller av förbränningsanordningar och 
rökkanaler. Detta sker enligt Hylte kommuns föreskrifter om 
rengöringsfrister (sotningsfrister).

En broschyr med säkerhetsinformation ska skickas     ut till 
samtliga hushåll under mandatperioden. 
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN   

SBN

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

SBN

SBN

SBN

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

Kommunens lokaler ska förses med inbrottslarm.

Rutin ska finnas för rapportering av inbrott/ stöld/skadegörelse 
som sedan analyseras. 

Personal i kommunal 
verksamhet ska ha sådan 
kännedom om kommunala 
lokaler att de effektivt kan 
förhindra att skador inträffar 
och om de inträffar begränsa 
skadorna.

Systematiskt säkerhetsarbete ska uppdateras vid skyddsronder. 
Bland annat ska el-, vatten- och ventilationssystem kunna 
stängas av vid behov. 

Alla kommunala fastigheter ska förses med automatisk 
vattenavstängning.

Utbildning ska ske av samtlig anställd personal i brandskydd 
vart tredje år. 

Utrymningsvägar och släckutrustning ska göras kända genom 
årligt återkommande övningar.

Kommunens lokaler ska förses med brandlarm/ 
utrymningslarm.
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

SBN

ANN

SBN

SBN

SBN

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

KS

KS

SBN

Analys och handlings-
program enligt BITS är 
framtagen för IT-
infrastrukturen. För 
kontorens verksam-
hetssysten är inga analyser 
påbörjade.

Målet är uppfyllt för alla 
system som ingår i IT-
infrastrukturen. Återstår 
kontorens egna avtal för 
respektive verksamhets-
system, vilket bör kunna 
utföras internt på kontorsnivå 
av system-ägare och IT-
service

Reservkraft ska finnas i serverrum (brandstationen  och 
kommunhuset) för att säkerställa serverdrift och 
kommunikation vid elavbrott. Reservkraft ska finnas lokalt på 
de platser som har datorer som måste fortsätta fungera vid 
elavbrott.

Säkerhet i 
kommunens
datanätverk

Kommunens datanät, samt däri 
ingående resurser och 
information, ska skyddas mot 
avbrott, obehörig åtkomst, stöld
och förvanskning. Tillgänglig-
heten ska anges och säkerställas 
- både för interna system och 
publika t ex kommunens 
hemsida.

Säkerhetsrutiner ska finnas kring IT-infrastruktur och system. 
Implementering av BITS (basnivå för informationssäkerhet) ska 
ske inom IT-drift och samtliga kontor.

Tillgängligheten till kommunens nät och system vid normal 
drift ska regleras i SLA (avtal om servicenivåer) mellan 
systemägaren och out-sourcingleverantören.

Vattenförsörjning
/avloppsrening

Förhindra avbrott i 
vattenförsörjningen
/avloppsreningen.

Upprätta en risk- och sårbarhetsanalys över 
vattenförsörjningen/avloppsreningen i Hylte kommun.

Vid ett längre avbrott i vattendistributionen ska kommunen 
uppfylla Livsmedelsverkets krav.

 Olyckor på kommunala 
fritidsanläggningar ska 
minimeras.

Säkerhetskontroll ska genomföras kontinuerligt för att förhindra
olyckor.

Hyresgäster ska informeras om säkerhetsåtgärder. 
Hyreskontrakt ska upprättas och taggar delas ut inför varje 
termin och kontrolleras efter varje termin. 

Reservkraft finns på 
brandstationen. Dock finns 
ingen reservkraft för data- 
och nätverks-utrustning i 
kommunhuset. I vissa lokaler 
med viktig verksamhet finns 
reservkraft, eller uttag för 
reservkraft
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

SBN

SBN

SBN

RN

SBN

RN

RN

ON

Kommer att utformas av 
säkerhetsgruppen under 2013

Se över rutiner för trygghetslarmen så att det finns aktuella 
listor om inte telefonerna fungerar.

Centralköket vid Örnaskolan ska förses med reservkraft så att 
mathållningen fungerar vid ett elavbrott.

Implementering av radiokommunikationssystemet RAKEL i 
övrig kommunal verksamhet (Inköp 10.000,-/enhet + 
abonnemang ca 10.000,-/år).

Kommunens mobila reservkraftverk  ska provköras och 
kontrolleras årligen samt servas vartannat år.

En prioriteringsordning ska utformas för kommunens mobila 
reservkraftverk.

Tillgång till fast reservkraft alternativt uttag för mobil 
reservkraft ska finnas vid skolor för att verksamheten ska kunna 
fortsätta och för att skolorna ska kunna användas som 
värmestugor.

Infrastruktur Vid långa el- och teleavbrott 
ska konsekvenserna minskas för 
kommunens invånare.

Tillgång till fast reservkraft alternativt uttag för mobil 
reservkraft ska finnas vid särskilda boenden.
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

SBN

SBN 

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

BUN

RN

ON

Lag om skydd mot olyckor - operativt
RN

RNRäddningstjänsten ska kunna utföra livräddning med rökdykare 
i bostadsbebyggelse.

Bränder Skador på människor, egendom 
och miljö i samband med 
bränder ska minimeras.

För minst 95% av hushållen ska en räddningsinsats kunna 
påbörjas inom 20 minuter.

Samtlig anställd personal ska 
kunna hjälpa till vid 
sjukdomsfall.

Samtlig anställd personal ska vart tredje år genomgå
olycksfallsutbildning LABCDE/HLR för att kunna göra en
insats vid behov.

Kommunens avfallsanläggning 
ska ha en sådan standard och 
kapacitet att man ur 
samhällssynpunkt klarar att 
hantera kommunens avfall.

Avfall ska alltid kunna hanteras på ett sådant sätt att sanitär 
olägenhet inte uppstår. Riskerna vid en epidemi och pandemi 
ska beaktas.

Olycka med farligt ämne ska
motverkas.

Kommunen ska verka för att regler och förordningar avseende 
transport och hantering av farligt gods efterlevs.

Övrigt Risken för olyckor ska minskas 
genom att det tas riskhänsyn i 
samhällsplaneringen.

I allt planarbete ska man verka för att minimera risken för 
trafikolycka, skred/ras, översvämning, brand, fallolycka, 
vattenskada och otrygga miljöer.

Eftersök av försvunna personer 
från kommunal omsorg

En snabb första insats vid eftersök av försvunna personer från 
kommunal omsorg ska kunna tillhandahållas.
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RNRäddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen på skadade.

 

Räddningstjänsten ska kunna utföra säkring av olycksplatsen.

Räddningstjänsten ska kunna utföra släckning av brand i 
brandfarlig vätska.

Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen på skadade.

Trafikolyckor Vid trafikolyckor ska 
Räddningstjänsten ge 
sjukvården förutsättningar för 
att klara sitt arbete.

Räddningstjänsten ska kunna utföra losstagning av fastklämda 
personer.

Räddningstjänsten ska kunna utföra livräddning utifrån upp till 
tredje våning.

Räddningstjänsten ska kunna utföra släckning av brand i 
terräng.
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

RN

RN

RN

RN

RN

RN

RN

Räddningstjänsten ska kunna utföra insats med kemdykare.

Räddningstjänsten ska kunna utföra begränsning av utsläpp av 
farligt ämne till land och till sjöss.

Räddningstjänsten ska kunna utföra sanering i samband med 
utsläpp av farligt ämne.

Räddningstjänsten ska kunna utföra brandsläckning i samband 
med brand i farligt ämne.

Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen på skadade.

Drunknings-olyckor Skador på människor i samband 
med drunkningsolyckor ska 
minimeras.

Räddningstjänsten ska kunna utföra ytlivräddning vid alla 
årstider.

Utsläpp av farligt 
ämne

Skador på människor, egendom 
och miljö i samband med 
utsläpp av farligt ämne ska 
minimeras.

Räddningstjänsten ska kunna utföra livräddning  i het zon.
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

RN

Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

RN

ANN

BUN

KS

ON

SBN

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

ANN

BUN

KS

RN

ON

SBN

Räddningstjänsten ska kunna utföra första hjälpen på skadade.

Kunskap Kommunen ska ha god kunskap 
om risker och sårbarhet.

Kommunen ska samordna arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys med övrigt förebyggande arbete.

Planering Kommunen ska genom 
förebyggande arbete verka för 
att olyckor inte inträffar och om 
de inträffar begränsa skadorna.

För varje ny mandatperiod ska kommunen fastställa ett 
Handlingsprogram enligt lag om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap som ska samordnas med Handlingsprogram 
enlig lag om skydd mot olyckor.

Kommunen ska ha beredskap för att kunna ge information till 
allmänhet, egen personal och media.

För varje ny mandatperiod ska en Ledningsplan fastställas för 
hur en kris eller extraordinär händelse ska hanteras.

Samtliga kontor ska ta fram riktlinjer för en kris eller
extraordinär händelse.

Förmåga Kommunen ska kunna hantera 
och informera vid en 
extraordinär händelse.

Kommunens förtroendevalda och anställda ska utbildas och 
övas för att lösa sina uppgifter i krisledningsorganisationen.
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Område Säkerhetsmål Åtgärder Kommentar Nämnd Färg

KS

RN

KS

RN

KS

RN

Geografiskt
områdesansvar

Kommunen ska ha en samlad 
bild av risker, sårbarhet och 
förberedelser för krishantering 
samt verka för samordning 
inom kommunens geografiska 
område.

Ett regionalt råd är bildat av Länsstyrelsen där Kommunchef, 
Räddningschef, Informationschef och Säkerhetssamordnare 
ingår.

Hylte kommun ska kunna lämna samordnad information till 
Länsstyrelsen.

Ett lokalt krishanteringsråd ska bildas i Hylte kommun. 
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Kap 2  Uppföljning av statistik i kommunens Handlingsprogram för arbete  
            med skydd mot olyckor och extraordinära händelser i Hylte  
            kommun 2011-2014 efter halva mandatperioden 

                

Fördelning av händelsetyp Hylte Kommun 2010-2011 

 

 

Brand i byggnad

Brand ej i byggnad

Trafikolycka

Utsläpp av farligt ämne

Automatlarm ej brand/gas

Fördelning av händelsetyp Hylte kommun 2006-2009

Brand i byggnad

Trafikolycka

Automatlarm ej brand

Utsläpp farligt ämne

Brand ej i byggnad

122 (19,65%)

97 (15,62%)

97 (15,62%)

11 (1,77%)

214 (34,46%)

61 (24,7%) 

37 (15,00%) 

45 (18,20%) 6

98 (39,7%) 
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                        Fördelning av händelsetyp Sverige 2010-2011 

 

 

Jämförelse mellan Hylte kommun och riket i övrigt har gjorts, procentuellt sett ligger 
Hylte kommun över rikssnittet på brand i byggnad. I övriga jämförelser ligger Hylte 
kommun under rikssnittet när man jämför händelsetyper. 
 

Fördelning av händelsetyp Sverige 2006-2009

01 Brand i byggnad

02 Brand ej i byggnad

06 Trafikolycka

07 Utsläpp av farligt ämne

21 Automatlarm ej brand/gas

14,30%

22,00%

18,70%3,10%

41,90%

Brand i byggnad

Brand ej i byggnad

Trafikolycka

Utsläpp av farligt ämne

Automatlarm ej brand/gas

14,00%

18,10

19,8

3,2

44,90
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Antal räddningsinsatser Hylte kommun 2006-2009
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Insatser 2006-2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009

År

A
nt

al

Utsläpp av farligt ämne
Trafikolycka
Brand, ej i byggnad
Brand i byggnad
Automatlarm, ej brand

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012

A
nt

al

År

Insatser 2009-2012

Utsläpp av
farligt ämne

Trafikolycka

Brand, ej i
byggnad

Brand i
byggnad

Automatlarm
, ej brand

19 av 33



Fördelning insatser 2006-2009
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Fördelning händelser 2006-2009
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April månad har flest händelser under perioden 2006-2009. Brand ej i byggnad är den 
dominerande händelsetypen under denna period. 

Denna tabell kunde inte utformas likadant i nuläget med anledning av ändringar i 
statistikverktyget.

Fördelning insatser per månad 2006-2009
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Fördelning antal insatser per månad 2006-2009
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Fördelning veckodag 2006-2009
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Fördelning insatser tid på dygnet 2006-2009
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Totalt antal olyckor per 1000 invånare 2006-2009 jämfört med likvärdiga kommuner, 
infrastruktur samt befolkningsantal har varit grund för jämförelsen. 

Antal olyckor/1000 invånare jämförbara kommuner 2009-2011. För att tydliggöra 
statistiken separerades antalet årsvis. 

Antal olyckor/1000 inv jämförbara kommuner 
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Jämförelse har gjorts med likvärdiga kommuner gällande infrastruktur samt 
befolkningsantal. Hylte kommun ligger högt på brand i byggnad jämfört med övriga 
kommuner 2006-2009. 

Jämförelse med likvärdiga kommuner
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Antal automatlarm, ej brand, i Hylte kommun 1996-2009. 

Automatlarm ej brand 1996-2009
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Antal brand i byggnad i Hylte kommun 2006-2009. 

Brand i byggnad 2006-2009
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Hylte kommun är överrepresenterat när det gäller brand i byggnad som föranleder 
räddningsinsats. Hylte kommun har det största antalet brand i byggnad per 1000 
invånare i Hallands län 2006-2008. Däremot sjunker antalet betydligt 2009. Statistiken 
innehåller även insatser som utförts utanför Hylte kommun som hjälp till annan.  
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Trafikolyckor 2006-2009
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Hylte kommun ligger högt representerat även när det gäller trafikolyckor per 1000 
invånare jämfört med Hallands län. Däremot har de allvarliga trafikolyckorna minskat 
efter att trafikverket gjort säkerhetshöjande åtgärder på rv26. 
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Under perioden 2006-2009 har Hylte kommun inte haft någon drunkningsolycka som 
föranlett räddningsinsats. 
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Läs om viktiga händelser under 2012. Kom-
munchefen och kommunrådet berättar om vad 
de minns mest av det gångna året.

Vår berättelse



6 VÅR BERÄTTELSE

 
Kommunrådet har ordet

2012 var ett turbulent år i Hylte. Två stora varsel på Stora 
Enso och stängning av PM 1 (pappersmaskin 1) överskug-
gade att andra framgångsrika företag hade den bästa lön-
samheten i Halland under året.

Dessutom fortsatte den negativa befolkningsutvecklingen. 
Men det kom ett positivt besked – det verkar som att 
orättvisorna i utjämningssystemet kommer att rättas till.

Årets resultat blir inte mer än 2,7 mkr. Visserligen en liten 
förbättring jämfört med föregående år, men det är lång-
siktigt för lågt för att ha en ekonomi i balans.

En anledning till detta är att vi gör avskrivningar med 5,5 
mkr mer än budgeterat. De investeringar som skall bekos-
tas med skattemedel har vi lyckats skapa utrymme för, 
men vi har behövt låna till övriga, till exempel den nya 
återvinningscentralen på Borabo som vi kunde inviga den 
20 oktober. 

En stor pluspost är återbetalningen av AFA-medel. Men 
tyvärr verkar trenden med minskande sjukfrånvaro ha 
brutits. Detta ger anledning till fortsatt förebyggande ar-
bete och åtgärder för rehabilitering. 

Nämnderna överskrider budget med sammanlagt 5,6 mkr, 
trots ett gott arbete med kostnadseffektivitet på många 
håll. Men här finns det mera att arbeta med.

Ett stort tack till all personal för ett gott arbete; ett ar-
bete som till vissa delar även har fått stor uppmärksamhet 
även utanför kommungränsen. 

Det har varit stimulerande att ha uppdraget som ordfö-
rande i kommunstyrelsen och jag vill passa på och tacka 
för samarbetet under de gångna åren.

Lennart Ohlsson (C)

Kommunråd

Kommunrådet har ordet
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är 
att det råder balans mellan kostnader och intäkter. Kom-
munen redovisar ett positivt resultat med 2,7 miljoner 
kronor, i resultatet ingår en ej budgeterad engångsåterbe-
talning av sjukförsäkringsavgifter från AFA med 9,5 mkr, 
detta räddar kommunen från att göra ett minusresultat 
2012.  Kommunens resultat tyngs också av att vi under de 
senaste tre åren gjort stora investeringar och haft en låg 
självfinansieringsgrad.  Det är samtidigt investeringar som 
har stor betydelse för kommunens utveckling, en av de 
största investeringarna 2012 var ny återvinningsstation 
som mottogs mycket positivt av invånarna.

Vid årsskiftet 2011/2012 övergick förvaltningen av kom-
munala fastigheter till stiftelsen Hyltebostäder med syfte 
att samordna fastighetsförvaltningen i koncernen.

Den kommunala verksamheten har utvecklats i en positiv 
riktning på många sätt där vi också fått utmärkelser av 
andra, här är några:

Vår förvaltningsberättelse i årsredovisningen för 2011 
blev utsedd till Sveriges bästa av PricewaterhouseCoopers 
(PwC) i konkurrens med bland annat Göteborgs stad och 
andra framgångsrika kommuner.

Vår hemtjänst är i topp även detta år med 99 procent 
nöjda kunder. Även våra särskilda boenden utmärker sig 
genom att vara bäst i Sverige när det gäller att förebygga 
trycksår.

Malmagårdens dagcentral blev av Hallands Mat Akademi 
utsedd till bästa seniorrestaurangen i Halland. Detta är 
också ett viktigt erkännande för hela vår kostorganisa-
tion.

Ett genomförande av en ny kommunalekonomisk utjäm-
ning kommer allt närmare och planeras införas 2014. När 
utjämningssystemet är fullt genomfört innebär det en in-
täktsförstärkning med cirka�� 12 miljoner kronor för Hylte 
kommun.

Tack för allt gott arbete som utförs! 

Vi blir lite bättre hela tiden!

Per Borg

Kommunchef

Kommunchefen har ordet

Kommunchef Per Borg och Kommunråd Lennart Ohlsson (C)
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Fem år i siffror
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Så här får kommunen in sina pengar

53 % av kommunens intäkter kommer från skatter

16 % kommer från generella statsbidrag och utjämningsbidrag

14 % kommer via övriga intäkter

8 % kommer från avgifter som kommunen får för den

 service som kommunen erbjuder

9 % kommer via bidrag

Och så här används kommunens pengar
En hundralapp i skatt används på följande sätt i Hylte kommun.

Fem år i siffror
Kommunens finanser 2012 2011 2010 2009 2008

   verksamhetens nettokostnader (mkr) 470,7 458,7 453,0 431,3 430,1
      -i kronor per invånare 46 920 45 299 44 512 41 967 41 867
   årets resultat (mkr) 2,7 2,5 11,8 15,7 9,0
     -i kronor per invånare 269 247 1 159 1 525 876
   rörelsekapital (mkr) -49,3 -48,5 -78,9 -54,0 -63,6

   investeringsvolym, mkr 64,8 46,4 37,7 30,6 25,8
     -i kronor per invånare 6 459 4 582 3 704 2 981 2 511
   egenfinansieringsgrad av investeringar (%) 45,7 57,7 92,5 123,8 116,8

   soliditet (%) 28,0 30,3 31,6 34,8 31,9
   soliditet inkl. pensionsskuld äldre än 1998 (%) -18,9 -21,4 -18,0 -18,3 -21,6
   total låneskuld (mkr) 245,3 211,5 155,7 158,0 159,2
     -i kronor per invånare 24 452 20 887 15 299 15 374 15 497
Skatteintäkter
   utdebitering kommunen (kr) 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45
   utdebitering totalt (kr) 31,87 31,17 31,17 31,17 31,17
   skatteintäkter och utjämning (mkr) 478,2 467,2 465,9 452,0 447,0
     -i kronor per invånare 47 667 46 139 45 780 43 986 43 512
Personal
   totalt antal årsarbetare 748 713 720 727 720
   personalkostnader (mkr) 400,6 389,0 372,6 351,0 349,6
     -i kronor per invånare 39 932 38 416 36 612 33 649 34 031
Befolkning 31/12
   antal invånare totalt 10 032 10 126 10 177 10 277 10 273

53 %

16 %

14 %

8 %

9 %

 

Skatteintäkter 53 % 

Stadsbidrag och utjämning 16 % 

Övriga intäkter 14 % 

Avgift service till medborgare 8 % 

Bidrag 9 %



8 VÅR BERÄTTELSE

 
Organisationsschema

Organisationsschema

Politikerna är uppdragsgivarna 
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kom-
munstyrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för 
den kommunala servicen. De anger inriktningen för 
kommunens verksamheter - vad som ska prioriteras 
och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer 
i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om 
reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. 
De styr kommunen genom att ge uppdrag och sätta 
upp mål och att ge resurser till de olika verksamhe-
terna ur kommunens totala budget. 

De kommunanställda är verkställande
Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ans-
varar 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 till-
baka till uppdragsgivarna - politikerna.
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Mandatfördelning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu-
tande instans. Vart fjärde år väljer invånarna i Hylte 
vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att 
rösta i kommunvalet. 

I fullmäktige sitter 43 ledamöter som tar beslut i alla 
stora frågor om kommunen. I Hylte kommun har fem 
partier, Centerpartiet, Kommunens Väl, Moderaterna, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna bildat Hylteallian-
sen som har politisk majoritet. 

De fem partierna har tillsammans 24 av 43 mandat i 
kommunfullmäktige.

Parti  Mandat

Socialdemokraterna (S)  14

Kommunens Väl (KV)  8

Centerpartiet (C) 7

Moderaterna (M) 5

Folkpartiet (FP)  3

Sverigedemokraterna (SD) 2

Kristdemokraterna (KD) 1

Miljöpartiet (MP) 1

Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) 1

Vänsterpartiet (V) 1
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Viktiga händelser 2012

Kommunens nya återvinningscentral i Borabo invigdes 
under hösten. Den nya återvinningsanläggningen har 
utökats till 18 avdelningar för olika material. Vid några 
av dem står dubbla containrar att sortera i. Dessutom är 
containrarna nu placerade på en lägre nivå vilket under-
lättar hanteringen för allmänheten.

Lennart Ohlsson, kommunråd inviger kommunens nya ÅVC.

Ny ÅVC invigdes

Hallands läns mest generösa invånare bor i Hylte kommun. Det konstaterar Sveriges Radio Halland efter 
tävlingen kommunkampen för Världens barn under hösten 2012. Invånarna i Hylte kommun skänkte 
4,65 kronor per person till P4 Hallands insamling och tilldelades därmed diplomet för hallands givmil-
daste kommuninvånare. 

Kommuninvånarna i Falkenbergs kommun knep andra platsen med 2,77 kronor per invånare och Laholm  
tredje med 1,92 kronor. Invånarna i Varberg skänkte 1,54 kronor, Halmstad 0,56 kronor och Kungsbacka 
0,30 kronor. Tillsammans lyckades hallänningarna samla in 369 000 kronor.

Hylteborna länets mest generösa!

Hylte kommuns 
årsredovisning för 
2011 är bäst i hela 
Sverige. Det konsta-
terar revisionsbolaget 
PwC, Pricewater-
houseCoopers, som 
för 14:e året delar ut 
priset ”Bästa förvalt-
ningsberättelse”. 

Alexandra Ring-
ström, ekonom, och 

Elin Lundgren, informatör, konstaterar att priset 
är en bekräftelse på att de lyckats med sitt arbete 
att skapa en redovisning som lockar till läsning. 

Du hittar årsredovisningen på hylte.se

Sveriges bästa förvaltningsberättelse!

Hylte kommun har den bästa tillväxten i 
Hallands län under 2012. Det är kreditupp-
lysningsföretaget Syna som delar ut pris till 
den kommun som har störst andel aktiebo-
lag som ökar omsättningen, nyanställer och 
går med vinst. 

- Jag är oerhört imponerad och stolt över 
företagen i Hylte kommun som två år i rad 
visat på bäst tillväxt i Halland. Detta speglar 
det jag möter vid kontakter med företagen, 
säger Näringslivsutvecklare Linda Wenner-
holm.

Hylte bäst på tillväxt 2012

I maj firade Landeryds skola 100-årsjubileum. Mel-
lan 350-400 personer besökte skolan under öppet-
husdagen.

Landeryds skola firade 100 år!
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Kökspersonalen på Malmagår-
den är bäst på mat i Halland. 
Hallands Mat Akademi har be-
dömt maten, viljan att utveck-
las och personalens bemötande 
och konstaterar att personalen 
driver Hallands bästa senior-
restaurang. Motiveringen lyder: 
"Med en medveten inriktning 
på att öka matglädjen och höja 
kvaliteten på maten, serveras 
dagligen välsmakande måltider 
av en positiv och engagerad 
personal."

Elisabeth Bengtsson och kolle-
gorna i köket på Malmagården 
tog emot priset, ett diplom och 
10 000 kr, på slottet i Halmstad 

i samband med kungaparets be-
sök i Halland. 

- Ja, herregud, jag fick stå och 
nypa mig i armen när landshöv-
dingen ringde och sa att vi vun-
nit, och så prisutdelning med 
kungaparet på slottet. Det var 
speciellt, vi fick ett minne för li-
vet. Vi har också fått en morot 
att fortsätta arbeta för att hålla 
en hög kvalité på maten vi la-
gar. 

Elisabeth berättar att diplomet 
har fått en hedersplats och att 
pengarna ska användas till nå-
got trevligt i personalgruppen.

Malmagården - bäst på mat 2012
Elisabeth Bengtsson, Malmagården

Nya lokaler för 
omsorgsverksamheter
I folktandvårdens gamla lokaler på 
Realgatan 8, har några av omsorgs-
kontorets verksamheter flyttat in. 
Verksamheterna fanns tidigare på 
Skolgatan och på Vårdcentralen i 
Hyltebruk. Nu har personalen sam-
lats på ett ställe. 
- Vi har fått bättre och rymligare 
lokaler som är anpassade till verk-
samheterna, säger en nöjd Björn 
Andersson, enhetschef för omsorg i 
hemmet.

Daglig verksamhet driver tillsammans med Treklövern perso-
nalrestaurangen ”Två bagare och en smet” i kommunhuset 
sedan våren 2012.

Invigning av daglig verksamhets café i kommunhuset

Camp Vallsnäs
Under sommarens läger Camp Vallsnäs del-
tog omkring 200 barn och ungdomar. Verk-
samheten pågår under två veckor och är ett 
samarbete med föreningslivet i kommunen.

Från och med första januari 2012 förval-
tar Stiftelsen Hyltebostäder kommunens 
fastigheter. Stiftelsen sköter löpande 
drift och underhåll av fastigheter medan 
kommunen fortfarande äger dem.

Skötsel av kommunens fastigheter



Läs om kommunens kvalitetsarbete och om vi 
nått målen för 2012. Här finns även informa-
tion om personalsituationen, det övergripande 
miljöarbetet i kommunen samt den finansiella 
analysen.

Läs om kommunens kvalitetsarbete och om vi 

Vår förvaltningsberättelse
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God ekonomisk hushållning

Fokusområden
Finansiella mål samt övergripande mål för respektive fokusområde

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

God ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse

 Finansiella mål

Fokusområden

 Samhälle

 Kommuninvånare

 Organisation

God ekonomisk hushållning definieras av Kommunallagen 5 § ”För verksamheten ska anges 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska 
anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning”. Hylte kom-
mun antar årligen, i samband med mål- och resursplansprocessen, finansiella och övergripan-
de mål för verksamheten och dessa följs sedan upp i förvaltningsberättelsen. Vid en samman-
tagen värdering blir bedömningen att Hylte kommun haft delvis god ekonomisk hushållning 
vid bokslut 2012.

Finansiella mål
   Delmål  Målnivå

● Finansiella mål ● Årets resultat skall vara positivt ●
Årets resultat i förhållande 
till skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag ska vara 
minst 2 %

  ● Nämnderna håller anvisad budget ● Nämndernas budgetföljsam-
het skall vara 0

  ● Soliditeten skall förbättras ● Soliditeten ska uppgå till 
minst 30 %

  ● Full självfinansiering av investeringar ●
Nettoinvesteringar skall helt 
finansieras med egna medel, 
undantag för taxefinansie-
rad verksamhet

Samhälle
   Delmål  Målnivå

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

Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NRI (Nöjd Region Index, max 
100 p). 

●
NRI-värdet för Hylte kom-
mun ska vara bättre än ge-
nomsnittet i undersökning-
en hösten 2013.

  ● Mätning av upplevd trygghet genom 
brottsstatistik från BRÅ ●

Brottsstatistiken för Hylte 
kommun ska vara lägre än 
snittet i Halland och riksge-
nomsnittet, 2014

  ●
Folkhälsan mäts genom uppföljning av 
ohälsotalen i relation till jämförbar kom-
mungrupp.

●
Ohälsotal för Hylte kom-
mun ska vara bättre än snit-
tet inom kommungruppen 
2014
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Kommuninvånare
   Delmål  Målnivå

●
Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte 
kommun ger en bra service med god 
kvalitet

●
Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NMI (Nöjd Medborgar Index, 
max 100 p).  

●
NMI-värdet för Hylte kom-
mun ska vara bättre än ge-
nomsnittet i undersökning-
en hösten 2013.

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

●
95 % av serviceåtagan dena 
ska vara uppfyllda eller näs-
tan uppfyllda.

Fortsättning Kommuninvånare
   Delmål  Målnivå

● Barn och unga i Hylte ska ha bra upp-
växtvillkor. ●

Mätning av andel elever med fullständi-
ga slutbetyg genom Öppna jämförelser 
(SKL) och egen statistik.

●
Andelen elever med full-
ständiga slutbetyg ska öka 
med minst 2 % per år för att 
på sikt nå 100 %.

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

●
Andelen elever med be-
hörighet till gymnasiet ska 
öka med minst 2 % varje år 
för att på sikt nå 100 %.

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

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

   Delmål  Målnivå

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

●
Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NII (Nöjd Inflytande Index, max 
100 p). 

● NII: ska vara bättre än ge-
nomsnittet hösten 2013

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

● Valdeltagandet ska öka jäm-
fört med valet 2010

Organisation
   Delmål  Målnivå

● Hylte kommun ska vara en attraktiv ar-
betsgivare. ● Mätning av andel nöjda medarbetare 

genom medarbetarundersökningar. ●
Andelen nöjda medarbe tare 
ska uppgå till 75 % under 
2013

  ● Mätning av antal sökande per platsan-
nons ● Antal sökande per annons 

ska vara 30 under 2014.

  ● Mätning av Friskhälsotal genom statistik 
från personalredovisningen. ● 2014 ska friskhälsotalet 

uppgå till 97 %.

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

●
Hylte kommun ska ha ett lö-
neläge som mot svarar jäm-
förbara kommuner 2014.

* Med jämförbara kommuner menas kommungrupperingen som inkluderar: kommuner med färre än 25 000 invånare samt jämförelsegrupp 
södra Sverige (Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne). Utöver detta finns även referensstatistik i förhållande till Hallands kommuner och regio-
nen.
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Styr- och kvalitetssystem
Hylte kommuns styrmodell innebär en tydlig styrning med 
hjälp av mål tillsammans med resurser. Politiker priorite-
rar och beslutar om fördelning av resurser samtidigt som 
det ska skapa förutsättningar för kvalitet i verksamheten. 
Verksamhetens ansvar är att leverera det politikerna har 
beslutat om med hjälp av de resurser de blivit tilldelade. 
Verksamheterna har också ansvar för att det som levereras 
också levereras med kvalitet. Detta innebär att kvalitetsas-
pekten är ett gemensamt ansvar mellan politiker, ledning 
och personal i verksamheten. 

Styrmodellen består av två huvudprocesser, Mål- och re-
sursprocess samt Uppföljning och redovisning. Visionen 
antas av kommunfullmäktige och svarar på vart kommu-
nen vill föra organisationen. Den har ett långsiktigt per-
spektiv som sträcker sig över flera mandatperioder.

Fokusområden speglar olika dimensioner i verksam-heten. 
De övergripande målen visar inriktningen verksamheten 
skall fokusera på inom det aktuella fokusområdet. Till de 
övergripande målen kopplas mätbara delmål som följs upp 
regelbundet. Målnivån beskriver önskat resultat gällande 
kvalitet, effektivitet och volym med mera. Mätning är av 
central betydelse för att visa eller ge svar på om målen har 
uppnåtts, helt eller delvis eller inte alls. 

Inför budget 2012 reviderades kommunens fokusområden 
och övergripande mål. Underlag för revideringen var dels 
ett diskussionsunderlag som låg till grund för en genom-
lysning av kommunens politiska mål i samband med en 
EU-projektanalys, den så kallade WEPA-analysen, som 
gjordes under året och dels den politiska diskussionen un-
der WEPA-processen. De nya fokusområdena är:

• Samhälle, se avsnitt Samhällsutveckling

• Kommuninvånare, se avsnitt Medborgare

• Organisation, se avsnitt Medarbetare

De övergripande målen ligger också till grund för nämn-
dernas målarbete. Nämnderna beslutar egna mätbara del-
mål som kopplas till de övergripande målen och delmålen 
utgörs då av serviceåtaganden, utvecklingsmål eller ut-
valda aktiviteter. 

Uppsiktsplikten
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela 
kommunens samlade verksamheter, för såväl nämnder 
som kommunala bolag. Under 2012 har detta arbetet pla-
nerats, systematiserats och genomförts.

Mål- och resursplanen (MRP) inklusive fokusområden är 
ett viktigt styrdokument som ger underlag för planerad 
verksamhet och ekonomi. MRP fastställs av kommunfull-
mäktige i juni månad med ett justeringsbeslut i november 
månad för att kunna möta externa förändringar som sker 
under perioden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har årli-
gen i samband med MRP-arbetet en träff med nämndernas 
presidier.

Uppföljning, utvärdering och analys av ekonomi, mål-

uppfyllelse, prestation och kvalitet ger ökad tyngdpunkt i 
ekonomistyrningen. Uppföljning som redovisas till kom-
munstyrelsen görs efter tre, sex och nio månader, den efter 
sex månader hanteras i samband med kommunens del-
årsbokslut. Uppföljningen efter tre och nio månader sker 
i samråd mellan nämndernas presidier och ekonomichef. 
Kommunstyrelsen har utöver detta samråd med stiftelsen 
Hyltebostäders samt varje nämnds presidium två gånger 
per år. Nämnden fastställer därutöver regler för hur och när 
uppföljningen utöver ovanstående ska sammanfattas och 
rapporteras till nämnd. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kom-
munens totala resursplanering. Som ett led i det arbetet 
bevakar styrelsen uppföljningar av både mål och resur-
ser. Kommunstyrelsen kallar nämndspresidierna till möte 
i samband med MRP-beredning och i samband med att 
boksluten är klara. Därutöver kallas nämndspresidierna till 
kommunstyrelsen för samråd där uppföljning är en del i 
agendan.

Resultat
Hylte kommun har med hjälp av sitt intensiva arbete de 
senaste åren hittat en röd tråd från planering i mål- och 
resursplanen till uppföljning i delårsbokslutet och årsboks-
lutet. Målarbetet är inte lätt och att få alla att förstå styrmo-
dellen är en utmaning även framöver. Kommunen måste 
ha tålamod, envishet och fortsätta utveckla systemet till 
det bättre. För att förbättra arbetet ytterligare har kommu-
nens fokusområden arbetats om inför 2012 och har istället 
för fem blivit tre. 

Kommunen har under våren 2012 inlett arbetet med att 
införa ett nytt beslutstödssystem för att förbättra och un-
derlätta arbetet med ekonomi och kvalitet för samtliga i 
organisationen. I samband med detta kommer också ruti-
ner för nämndernas uppföljning av de övergripande må-
len att utarbetas, vilket gör att även de mera långsiktigare 
målen kan följas med tätare intervall. Tanken med det här 
arbetet är att utvecklingen ska kunna mätas och redovi-
sas både med övergripande mått och med nämndernas mer 
verksamhetsspecifika mått. Syftet är att tydligare kunna 
beskriva hur nämnder och verksamheter jobbar mot kom-
munens gemensamma mål.

I årsredovisningen redovisar kommunen på ett öppet och 
systematiskt sätt måluppfyllelsen för kommunens övergri-
pande mål i förvaltningsberättelsen. Varje övergripande 
mål, delmål och målnivå värderas med grön, gul eller röd 
markering för uppnådd nivå, delvis uppnådd nivå respek-
tive ej uppnådd nivå. Markeringen svart kan även före-
komma då någon mätning ej är genomförd.

Värdering på liknande sätt görs för respektive nämnds ser-
viceområden med tillhörande serviceåtaganden med färg-
markering som ovan i verksamhetsberättelserna, under 
avsnitt Våra verksamheter.

Det är svårt att göra en sammanvägd värdering av god eko-
nomisk hushållning för hela Hylte kommuns verksamheter 
för 2012. De övergripande målen är nya och flera av dem 
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har ännu inte utvärderats. Även en del av nämndernas del-
mål är ej uppmätta av olika skäl och orsaken kan vara att 
intervallen mellan mätningarna är lite längre. Intervallen 
för mätningarna av flertalet mått är antingen satta på helår, 
vart annat år eller på ännu längre sikt. En tätare uppfölj-
ning kommer att bli möjlig efter det att rutiner för nämn-
dernas uppföljning av de övergripande målen har arbetats 
in vilket kommer att ske i MRP 2014-2016.

Kommunens finansiella mål visar på en försämring sedan 
delårsbokslut 2012 då samtliga fyra mål var helt uppfyllda. 
Nu är endast ett mål helt uppfyllt medan övriga tre mål be-
döms vara ej uppfyllda. Sammantaget görs bedömningen 
att de finansiella målen redovisar delvis uppnådd nivå. 

Vad gäller kommunens verksamhetsmässiga mål bedöms 
samtliga fokusområden, Samhälle, Kommuninvånare och 
Organisation, som delvis uppnådda.

Resultaten för de finansiella målen ställt mot de verksam-
hetsmässiga gör att bedömningen är att Hylte kommun 

2012 delvis uppnår god ekonomisk hushållning. En stark 
ekonomisk ställning är viktig i fortsättningen och även 
verksamhetsmässigt är det viktigt att jobba med ständiga 
förbättringar. 

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samord-
nande ansvar för den interna kontrollen inom hela 
kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i reg-
lemente för intern kontroll som antogs under 2011. 
Uppföljning av den interna kontrollen har för första 
gången gjorts i samband med årsbokslutet för 2012. 
Varje nämnd har utfört sin uppföljning vilken sedan 
redovisats till kommunledningskontoret. De flesta 
kontrollerna visar inga avvikelser och ett fåtal kon-
trollmoment har av olika anledningar inte kunnat föl-
jas upp. I de fall uppföljningarna visat avvikelser det 
vill säga att rutinen inte fungerar har förbättringsar-
bete påbörjats.
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Samhällsutveckling

Befolkningen i Hylte kommun minskade under 2012 med 94 
invånare till 10 032 vid årets slut. Detta påverkar kommu-
nens ekonomiska förutsättningar på ett negativt sätt. Det är 
viktigt att prioritera arbete för att bryta den negativa trenden. 
Därför har kommunfullmäktige beslutat om fokusområdet 
Samhälle.        

Fokusområdet Samhälle uppvisar  
delvis uppnådd nivå.

Samhällsutveckling
Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Samhällsekonomi
Den svenska ekonomin har under de tre första kvar-
talen 2012 utvecklats relativt starkt. Avslutningen på 
året blev betydligt svagare och utvecklingen i början 
på 2013 beräknas bli fortsatt svag. Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) räknar med att BNP ökar 
med 1,4 procent 2013. Den fortsatt svaga tillväxten 
innebär att även arbetsmarknaden försvagas. Under 
2013 beräknas arbetslösheten nå upp till 8,2 procent 
vilket är 0,5 procentenheter högre än 2012. Först un-
der 2014 beräknas en viss återhämtning av ekonomin 
och därmed en ökning av sysselsättningen.

Trots den vikande sysselsättningen beräknas skatteun-
derlaget att fortsätta att utvecklas positivt och växa 
med 1,3 procent 2013 i reala termer. En starkt bidra-
gande orsak är ökande pensioner.

Befolkningsutveckling
Den sista december 2012 var den totala befolkningen 
i kommunen 10 032 vilket är en minskning med 94 
personer jämfört med årsskiftet 2011. Antalet födda 
under året uppgick till 125 stycken vilket är 22 fler än 
förra året. Samtidigt är antalet som avlidit också fler 
än förra året, 141 döda mot 122 för 2011. Samman-
taget leder det till ett negativt födelsenetto för 2012 på 
totalt 16. Antalet inflyttade till kommunen understiger 
antalet utflyttade med 78 personer vilket förklarar den 
övriga skillnaden i antal invånare.

Konsekvenserna för kommunen av en vikande befolk-
ningsutveckling är främst att skatteunderlaget mins-
kar. Kommunens ekonomi krymper och därmed ökar 
kraven på prioriteringar för att få tillgängliga resurser 
att möta det ökade kravet på tjänster och kvalitet.

Attraktiv kommun
Målet om attraktivitet handlar om kommunen som ett 
geografiskt område och hur invånarna uppfattar att 
det är att leva och bo i Hylte. Kommunen som organi-
sation har ett gemensamt ansvar tillsammans med in-
vånarna, föreningarna, det lokala näringslivet och an-
dra myndigheter att forma samhället och göra det till 
en attraktiv plats där det är gott att leva och verka. För 
att nå målet vill kommunen prioritera insatser inom 
fyra områden: attraktivt boende, arbetskraftsförsörj-
ning, kultursamarbete i regionen samt folkhälsa.

Målet är nytt för 2012 och kommer delvis att följas 
upp i helårsbokslutet. Invånarnas uppfattning av kom-
munens attraktivitet kommer att följas upp i samband 
med SCB:s medborgarundersökning 2013.

Folkhälsan mäts genom statistik från Försäkringskas-
san. Ohälsotalet är antal utbetalda dagar med sjuk-
penning, arbetsskadesjukpenning med mera från so-
cialförsäkringen relaterat till befolkningen i åldrarna 
16 till 64 år. Trots att Hylte kommuns ohälsotal har 
försämrats med 1,1 är det fortfarande bättre än ohäl-
sotalet både i Halland och i riket.

 Delmål  Målnivå  Kommentar

●

Avstämning av SCB:s medborgarundersök-
ning, NRI (Nöjd Region Index, max 100 p).  
 
Frågorna med inriktning på: helhetskänsla, rekom-
menderar andra att flytta hit, ar-betsmöjligheter, 
utbildningsmöjligheter, miljö, bo städer, trygghet, 
kommunikationer, kommersiellt utbud och fritid

●
NRI-värdet för Hylte kommun 
ska vara bättre än genomsnit-
tet i undersökningen hösten 
2013.

 

I senaste mätningen 2010 var NRI-värdet 52 p för 
Hylte kommun (snitt för alla deltagande kommuner 
var 62 p, bästa kommun 74 p)

NRI mäts vart fjärde år, nästa mätning hösten 2013.

● Mätning av upplevd trygghet genom brottsstatis-
tik från BRÅ ●

Brottstatistiken för Hylte kom-
mun ska vara lägre än snittet i 
Halland och riksgenomsnittet, 
2014

 

För helår 2011 var totalt antal anmälda brott per 
100 000 invånare 11 219 i Hylte kommun ( för Hal-
land var det 11 777 och för riket var det 14 988) 
Målet är nytt för 2012 och brottsstatistiken för 
2012 blir tillgänglig först i slutet av mars.

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

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

 
För helår 2012 var ohälsotalet 24,1 ( Halland 24,6 
och riket 27,0) vilket är en försämring med 1,1 jäm-
fört med 2011

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i 
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Medborgare
Det är viktigt att arbeta för att locka fler invånare till att bosätta sig i Hylte kom-
mun men det är också viktigt att fokusera på att locka befolkningen att stanna kvar. Inte 
minst i spåren av neddragningarna som sker inom näringslivet med färre arbetstillfällen 
som följd. Därför har kommunfullmäktige beslutat om fokusområdet Kommuninvånare. 
    

Fokusområde Kommuninvånare  
- uppvisar delvis uppnådd nivå

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Fokusområdet inrymmer tre övergripande mål med olika delmål som beskrivs i nedan tabeller.

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet ●
 Delmål  Målnivå  Kommentar

●

Avstämning av SCB:s medborgarunder sökning, 
NMI (Nöjd Medborgar Index, max 100 p).   
 
Frågorna med inriktning på: Bemötande och till-
gänglighet, Förskolan, Grund skolan, Gymnasie-
skolan, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer, 
Gator och vägar, Gång- och cykelvägar, Fritid – 
Idrott, Fritid – Kultur, Miljöarbete, Vatten och av-
lopp, Renhållning, Räddningstjänsten. 

●
NMI-värdet för Hylte kommun 
ska vara bättre än genomsnit-
tet i undersökningen hösten 
2013.

 

I senaste mätningen 2010 var NRI-värdet 47 p för 
Hylte kommun (snitt för alla deltagande kommuner 
var 56 p, bästa kommun 65 p)

NMI mäts vart fjärde år, nästa mätning hösten 2013.

●
Mätning av egen statistik gällande andel av nämn-
dernas serviceåtaganden som är uppfyllda eller är 
nästan uppfyllda.

●
95 % av serviceåtagandena 
ska vara uppfyllda eller nästan 
uppfyllda 2014.

 

Måluppfyllelse i bokslutet uppgår till 90,2 % (74 av 
82 uppmätta serviceåtaganden) vilket är en minsk-
ning med 3,6 procentenheter jämfört med delårs-
bokslut 2012. Antalet ej uppmätta är 8.

Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. ●
 Delmål  Målnivå  Kommentar

● Mätning av andel elever med fullständiga slutbetyg 
genom Öppna jämförelser (SKL) och egen statistik. ●

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

 

Sammanställning och analys av andel elever med 
betyget lägst G (E) visar att målet på 100 % inte 
har uppnåtts. Någon jämförelse har ännu inte gjorts 
med statistik från SKL.

●
Mätning av andel elever med behörighet till gym-
nasiet genom Öppna jämförelser (SKL) och egen 
statistik.

●
Andelen elever med behörig-
het till gymnasiet ska öka med 
minst 2 % varje år för att på 
sikt nå 100 %.

 

Sammanställning av betyg och analys av andel åk 
9 behöriga till nationella gymnasieprogram visar att 
82 % av avgångseleverna är behöriga till nationellt 
gymnasieprogram vilket är 4 % lägre än mätningen 
från 2011.

● Mätning av andel elever som upplever trivsel i sko-
lan genom enkät i åk 9 (SKL). ●

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

 
Trivseln följs upp i nationell enkät från SKL. Senaste 
mätningen som gjordes 2010 visade att 41 % av 
eleverna upplevde trivsel i skolan. 

Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut. ●
 Delmål  Målnivå  Kommentar

● Avstämning av SCB:s medborgarunder sökning, NII 
(Nöjd Inflytande Index, max 100 p). ● NII: ska vara bättre än genom-

snittet hösten 2013
 

I senaste mätningen 2010 var NII-värdet 40 p för 
Hylte kommun (snitt för alla deltagande kommuner 
var 42 p, bästa kommun 53 p)

NII mäts vart fjärde år, nästa mätning hösten 2013.

●

Mätning av valdeltagande genom Valmyndighe-
tens statistik över valdeltagande i kommunvalet 
gällande andel av röstberättigade.
Frågorna med inriktning på: Kontakt, information, 
påverkan och förtroende

● Valdeltagandet ska öka jäm-
fört med valet 2010

 

I valet 2010 var valdeltagandet 78,1 %  
(riksgenomsnitt 81,6 %)

Nästa mätning kommer att ske vid kommunvalet 
2014.
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Medborgare

Bra service med god kvalitet
Målet handlar om den kommunala service som riktar 
sig direkt till Hylte kommuns kunder – barn, elever, 
omsorgstagare, anhöriga, klienter, besökare, abon-
nenter, företagare, medborgare och andra som nytt-
jar kommunens tjänster. Målet inrymmer kommunens 
samtliga serviceåtaganden och är nytt för 2012. 

Vid en sammanställning av samtliga uppmätta ser-
viceåtaganden visar måluppfyllelsen vid bokslut 2012 
på en minskning på 3,6 procentenheter jämfört med 
delårsbokslut 2012 (90,2 procent mot tidigare 93,8 
procent). Målet är att 95 procent av kommunens 
samtliga serviceåtaganden ska vara helt eller delvis 
uppfyllda. Andelen serviceåtaganden som inte har ut-
värderas vid bokslutet har samtidigt minskat något 
jämfört med delåret 2012. Andelen mål som inte ut-
värderats medför en viss osäkerhet i analysen av må-
luppfyllelsen. Den samlade bedömningen är att målet 
delvis är uppnått. 

Trots den bedömningen kan man ändå hävda att kom-
munens service håller en relativt god kvalitet. Resul-
taten per nämnd ser goda ut och samtliga nämnder 
utom barn- och ungdomsnämnden uppfyller helt 
eller delvis nästan alla sina serviceåtaganden. Inom 
barn- och ungdomsnämndens verksamheter pågår ett 
intensivt förbättringsarbete som på sikt bör leda till 
en högre måluppfyllelse. Eftersom barn- och ungdom-
snämnden ansvarar för 30 av kommunens totalt 90 
mål har nämndens måluppfyllelse också en stor del i 
kommunens totala resultat.

Invånarnas uppfattning om Hylte kommuns service 
följs upp i samband med SCB:s medborgarunder-
sökning 2013. Med syfte att nå bra resultat i mätnin-
garna arbetar kommunen med att utveckla både till-
gängligheten och kommunens dialog med invånarna. 
Detta görs bland annat genom att införa e-tjänster och 
arbeta vidare med kommunens synpunktshantering. 
Kommunen har också tagit initiativ för att införa ge-

mensam kundtjänst för Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan och kommunens egen arbetsmarknadsen-
het.

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

Målet är nytt för 2012 och två av delmålen visar på en 
negativ utveckling jämfört med resultatet från 2011. 
Verksamheten har fortsatt med det övergripande för-
bättringsarbetet som går under temat Hyltes Unga 
Framtid. Inom grundskolan arbetar verksamheten 
bland annat med förändrade arbetssätt och olika sätt 
att kartlägga grunden till bristerna. Inom gymnasiet 
ska mer information om behörighetsgivande kurser 
ges till eleverna och uppföljning i dessa ämnen bör 
göras med aktuella lärare och rektor för att ge en bild 
av hur behörighetsresultatet ser ut och hur målet kan 
nås. 

Invånarnas inflytande
Målet handlar om hur kommunen som en offentlig 
demokratisk organisation främjar medborgarnas 
möjligheter till insyn, delaktighet och påverkan på de 
beslut som rör kommunens verksamheter och utveck-
ling. Aktiviteter inom fyra områden är prioriterade: 
Kontakt, information, påverkan och förtroende.

Målet är nytt för 2012. Invånarnas upplevda infly-
tande på kommunens verksamheter och beslut kom-
mer att följas upp i samband med SCB:s medborga-
rundersökning 2013. Valdeltagandet följs upp vid 
kommande val 2014.
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Hållbar utveckling 2012

Matavfall blir biogas
Förberedelser för utsortering av hushållens matavfall 
har pågått under året. En ny renhållningsordning har 
antagits och en ny avfallsentreprenör med tvåfacksbil 
har handlats upp. Kommuninvånarna har informerats 
via utskickad informationsbroschyr, hemsidan och 
mässarrangemang.

Framtidens avfall och transporter – så här gör vi i 
Hylte Kommun 
Temat på årets miljömässa var Framtidens avfall och 
transporter. Ett välbesökt arrangemang där kommu-
nens invånare bjöds på tre föreläsningar. Den första 
med information och diskussion om utsortering av 
matavfall som genomförs i kommunen 2013. Den an-
dra om Mobil Samåkning som kan vara ett bra alter-
nativ på orter där bussarna inte går så ofta. Den tredje 
föreläsningen gav enkla tips om hur man kan förbättra 
miljön och sin hälsa på samma gång. I utställningslo-
kalen fanns även information om belysning, eko-dri-
ving, miljöbilar och möjlighet att provköra en el-cykel.

Energi- och klimatrådgivning
En föreläsning om solenergi hölls på Örnvallen i maj 
månad. Arrangemanget var välbesökt, cirka 50 per-
soner passade på att lyssna och ställa frågor till Peter 
Kåwac från Sveriges tekniska forskningsinstitut. En 
julblogg med miljösmarta tips inför julen har funnits 
på kommunens hemsida under december månad.

Energieffektivisering i kommunens lokaler
Förvaltningen av kommunens fastigheter togs över av 
Hyltebostäder vid årsskiftet 2011/2012. En utvärde-
ringsrapport om hur pengar till energieffektivisering 

har använts tidigare år och vilka mätbara resultat som 
kommit ut av detta innan övertagandet presenterades 
hösten 2012. Arbete med att ta fram underlag för byte 
av de sista oljepannorna för uppvärmning av lokaler 
har tagits fram men inte genomförts ännu. Arbete med 
att ta fram en ny standard för vilken typ av belysning 
som ska användas i kommunen har pågått under året. 
Utformning av en utbildning för vaktmästare/fastig-
hetsskötare i kommunen har påbörjats.

Nya föreskrifter i vattenskyddsområden
I enlighet med kommunens vattenförsörjningsplan har 
områdesgränser och skyddsföreskrifter till kommu-
nens tre största vattenskyddsområden uppdaterats och 
en reservvattentäkt i Nyebro Övregård tagits fram. De 
nya föreskrifterna gäller från och med 2012-09-01.

Nissans Vattenråd
Inom ramen för Nissans Vattenråd har en arbetsgrupp 
bildats för att nå god vattenkvalitet i Lillån i Torup. 
Arbetsgruppen har skrivit ihop ett förslag till åtgärds-
plan som nu har skickats vidare till Vattenmyndighe-
ten.

Lokal och kommunal naturvård (LONA)
Två nya Lokala och kommunala naturvårdsprojekt 
har beviljats medel från Länsstyrelsen under året. 
Framtagande av underlag för Naturskola och Upp-
skyltning av cykel och vandringsleder runt Unnen, 
Jällunden och Färgensjöarna.

I Hylte kommun pågår ett konsekvent arbete med att bidra till att nå de nationella och re-
gionala miljömålen. Under året har bland annat förberedelsearbete gällande utsortering av 
hushållens matavfall fortlöpt och en utvärderingsrapport gällande energieffektivisering i kom-
munens lokaler har utförts. Nya föreskrifter i vattenskyddsområden har tagits fram och även 
förslag till åtgärdsplan gällande Nissans vattenråd har genomförts.
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Matavfall blir biogas
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Medarbetare

Fortsatt arbete med sjukfrånvaron främst genom utvecklandet av Uppdrag hälsa har fortgått un-
der året och utvärderingar visar att korttidsfrånvaron har minskat i kommunen dock har en ök-

ning av långtidsfrånvaron skett vilket bland annat kan 
härledas till svåra icke-arbetsrelaterade sjukdomar. 
   

Fokusområde Organisation  
- uppvisar delvis uppnådd nivå

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Fokusområdet inrymmer ett mål med fyra olika delmål.

Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. ●
 Delmål  Målnivå  Kommentar

● Mätning av andel nöjda medarbetare genom 
medarbetarundersökningar. ●

Andelen nöjda medarbetare 
ska uppgå till 75 % under 
2013

Mäts genom enkät och nästa mätning görs 2013.

● Mätning av antal sökande per platsannons ● Antal sökande per annons 
ska vara 30 under 2014.

Antal sökande per annons är 13,1 vid bokslut 2012.

● Mätning av Friskhälsotal genom statistik från per-
sonalredovisningen. ● 2014 ska friskhälsotalet upp-

gå till 97 %.

Bokslut 2012 ligger Friskhälsotalet på 95,1 % vilket 
är en förbättring med 0,2 procentenheter jämfört 
med delårsbokslut 2012.

●
Jämförelse av statistik över lönenivåer med jäm-
förbara kommuner* utifrån SKL:s partgemen-
samma lönestatistik

●
Hylte kommun ska ha ett lö-
neläge som mot svarar jäm-
förbara kommuner 2014.

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

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

Hylte kommun hade vid årsskiftet 930 medarbetare. 
Av dessa var 833 tillsvidareanställda och 97 visstids-
anställda. Det innebär en ökning med 39 tillsvidare-
anställda och en minskning med 15 visstidsanställda. 
Inkonverteringsregler för visstidsanställda och utökad 
verksamhet inom exempelvis asylboendet är förkla-
ringar till den ökande tillsvidareanställda persona-
len. Medelsysselsättningsgraden är oförändrad sedan 
2011. Lönekostnaderna har ökat med cirka 2,1 % 
jämfört med år 2011.

Jämställdhet
Hylte kommun eftersträvar en jämnare könsfördel-
ning inom yrkesgrupperna. Könsfördelningen fortsät-
ter dock att vara ojämn inom kommunen. Sedan 2010 
är fördelningen mellan könen oförändrad.

Personalen i siffror

2012 2011 Avv

Antal anställda 930 906 24

     Tillsvidareanställda 833 794 39

     Visstidsanställda 97 112 -15

Andel män % 13 13 0

Andel kvinnor % 87 87 0

Genomsnittlig anställningstid 13,9 14,4 -0,5

    för män 7,9 10,2 -2,3

    för kvinnor 14,7 15 -0,3

Medelålder (år) 45 46 -1

Medelsysselsättning (%) 89,8 89,8 0

Antal pensioneringar 20 24 -4

Lönekostnader (mkr) 371,1 363,6 7,5

Personalkostnader (mkr) 400,6 389,0 11,6

Årsarbetare 748,2 712,7 35,5
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Rekryteringsbehov
Under de närmaste tio åren kommer 197 medarbetare 
att nå pensionsåldern vilket motsvarar cirka 24 pro-
cent av de tillsvidareanställda. De största pensions-
avgångarna återfinns inom grupperna vårdpersonal, 
lärare och adjunkter.  

Hälsa
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1 procent 
jämfört med föregående år. Andelen långtidssjuka har 
ökat med 12,4 procent i förhållande till föregående 
år. Ökningen av sjukfrånvaron följer en mer övergri-
pande uppåtgående trend på arbetsmarknaden men 
ökningen av långtidsfrånvaron har vid närmare ana-
lys haft en tydlig koppling till ett olyckligt stort antal 
svåra icke-arbetsrelaterade sjukdomar.

Antal medarbetare per chef
Den genomsnittlige chefen inom Hylte kommun har 
21 medarbetare vilket det även var 2011.

Det fanns vid årsskiftet 21 chefer inom kommunen 
som har fler än 20 tillsvidareanställda medarbetare att 
leda och utveckla. Variationen är stor, med som minst 
tre och som flest 33 medarbetare. 

Attraktiv arbetsgivare
Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god per-
sonalpolitik skapar förutsättningar för kommunens 
medarbetare att utföra ett bra arbete och leverera en 
hög kvalitet på de tjänster kommunen erbjuder.

Kommunen arbetar målmedvetet för att stärka sin 
arbetsgivarprofil. Bland annat har kommunen infört 
nya former av personalförmåner via bruttolöneavdrag 
(personalbil, privat sjukvård) och satsar stort på psy-
kosociala insatser för att öka trivseln och motverka 
konflikter. Kommunen har även ingått ett samarbete 
med Hallands Trainee för att attrahera unga akademi-
ker och för att underlätta personalförsörjningen.

Kommunen har idag offentliga Hallands mest utar-
betade personalportfölj och arbetar ständigt med att 
stärka synligheten och profilen för kommunen som 
arbetsgivare. Personalpolitiskt har kommunen dock 
vissa svårigheter att konkurrera lönemässigt inom 
tjänstemannayrken vilket är ett strategiskt problem. 
Däremot är kommunen löneledande inom de så kall-
lade kollektivanslutna yrkesgrupperna och ligger där 
topp tio i landet.

Pensionsavgångar
13-17 18-22 Totalt

Omsorgsassistenter 26 37 63

Legitimerad personal (OK*) 2 4 6

Lärare/adjunkt 11 18 29

Förskolelärare 4 8 12

Fritidspedagog 3 1 4

Barnskötare/dagbarnvårdare 3 13 16

Elevassistenter 2 0 2

Fastighet/park/anläggning 1 0 1

Köks- och städpersonal 11 8 19

Administrativ personal 8 9 17

Chefer 2 7 9

Teknisk personal 3 2 5

Övriga 5 9 14

81 116 197

*Omsorgskontoret

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

2012 2011 Avv

   Totalt för alla arbetstagare 4,9 3,9 1,0

     kvinnor 5,5 4,2 1,3

     män 1,9 2,5 -0,6

     personer upp till 29 år 2,6 2,7 -0,1

     personer mellan 30-49 år 4,3 3,7 0,6

     personer 50 år och äldre 6,5 4,6 1,9

Varav långtidssjukfrånvaro* 45,6 33,2 12,4

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

Sjukfrånvaro andel långtids-
sjukfrånvaro

Kommunledning 2,6 47,8

Barn- och ungdom 3,3 31,3

Omsorg 6 45,7

Samhällsbyggnad 6,7 69,2

Arbets- och näringsliv 6,9 50,4

Totalt alla 4,9 45,6

Antal medarbetare per chef, medelvärde
2012 2011

Kommunledningskontoret 9 8

Samhällsbyggnadskontoret 17 18

Arbets- och näringslivskontoret 13 14

Barn- och ungdomskontoret 25 25

Omsorgskontoret 24 25

Medelvärde totalt 21 21
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Friskträningskort subventioneras till månadsanställ-
da. Priset på ett årskort i Örnahallen uppgick 2012 
till 2 400 kronor och den enskilde betalar 300 kronor. 
Förmåner som ingår i träningskortet är fri tillgång till 
träningslokal, simbassäng, längdskidåkningsspår, del-
tagande i friskvårdspass, samt tillträde till en föreläs-
ningsserie i friskvårdens tema. 

För att kunna behålla och utveckla kommunens med-
arbetare har kommunen inlett ett utvecklingsarbete 
under temat Framtidstro. Samtliga enheter har under 
året arbetat med ett material som togs fram efter förra 
årets Framtidstrodag. Hösten 2012 anordnades en ny 
Framtidstrodag för samtliga medarbetare som en upp-
följning på förra årets lyckade arrangemang och även 
i år var det en uppskattad dag. Arbetet med att ta fram 
ett nytt material för arbetsplatserna att jobba med har 
påbörjats – denna gång under temat kommunikation.  

Arbetsmiljö
Örnahallens medarbetare har, tillsammans med per-
sonalenheten och företagshälsovården, fortsatt att 
utveckla Uppdrag hälsa och kommunens friskvårds-
arbete vilket också uppmärksammats nationellt. Kom-
munen har haft studiebesök från bland annat Lands-

krona och Marks kommun. Vidare har kommunen 
varit i Stockholm på en AFA-konferens och presenterat 
Uppdrag hälsa. Under året har Uppdrag hälsa anpas-
sats ur såväl medarbetar- som verksamhetsperspektiv. 
Utvärderingar visar att antal korttidsfrånvarotillfällen 
har minskat i kommunen och en enkätundersökning 
visar att medarbetare tycker att det varit positivt att 
delta i Uppdrag hälsa.

I dagsläget har alla chefer och skyddsombud genom-
gått en arbetsmiljöutbildning, den så kallade BAM-
utbildningen. En fortsatt trend är dock att behovet av 
psykosociala åtgärder har ökat under de senaste åren 
men att de fysiska skadorna minskat. För att möta be-
hovet finns en planerad utbildningsinsats under 2013.

Under året har ett intensivt arbete pågått mellan kom-
munen och de fackliga organisationerna vilket resulte-
rat i ett nytt samverkansavtal som träder i kraft 2013-
01-01. Utbildningsinsatser har planerats och till viss 
del påbörjats under året. Detta arbete fortgår under 
hela 2013. Det nya samverkansavtalet syftar till ökad 
delaktighet och att samverkan ska komma närmre be-
rörda verksamheter genom lokala samverkansgrupper.  

Framtidstro 2012
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2012 års resultat för kommunen blev +2,7 mkr. Detta var 2,5 mkr lägre än justerad budget 
för 2012 och 4,4 mkr sämre än den prognos som lämnades efter september månad. I förhål-
lande till skatteintäkter och utjämning hamnar resultatet på 0,6 procent vilket inte når upp 
till den uppsatta nivå som fullmäktige antagit på 2,0 procent. Nämnderna avviker totalt mot 
lagd driftsbudget med -5,6 mkr, avvikelsen skiljer sig dock stort mellan olika nämnder. Årets 
nettoinvesteringar i kommunen var 64,8 mkr. Dessa kunde självfinansieras till 45,7 procent.  
Soliditeten i kommunen uppgår till 28,0 procent, en försämring jämfört med föregående år 
och något under den nivå som fullmäktige satt upp. Totalt sett uppfyller kommunen ett av 
fyra finansiella målen.

Analysen och bedömningen i detta avsnitt omfat-
tar den kommunala förvaltningen samt relationerna 
med kommunkoncernen och ger sammantaget gul 
indikator för fokusområdet ekonomi.
Fokusområde Finansiella mål - uppvisar delvis 
uppnådd nivå

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Finansiella mål – uppvisar delvis uppnådd nivå ●
 Delmål  Målnivå  Kommentar

● Årets resultat skall vara positivt ●
Årets resultat i förhållande till skattein-
täkter och generella statsbidrag ska vara 
minst 2 %

Årets resultat genom skatteintäkter och statsbidrag 
i bokslut 2012: 0,6 % 

● Nämnderna håller anvisad budget ● Nämndernas budgetföljsamhet skall vara 
0

Nämndernas driftsbudgetavvikelse : -1,1 % 
(-5,6 mkr)

● Soliditeten skall förbättras ● Soliditeten ska uppgå till minst 30 % Soliditeten bokslut 2012: 28,0 %

● Full självfinansiering av investeringar ●
Nettoinvesteringar skall helt finansieras 
med egna medel, undantag för taxefi-
nansierad verksamhet

Självfinansieringsgraden bokslut 2012: 45,7 %
Investeringar i taxefinansierad verksamhet undan-
tagen: 123,8 %
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Finansiell analys
Den finansiella analysens främsta uppgift är att visa 
vilka förhållanden som utgör styrkor respektive svag-
heter för Hylte kommun. Syftet är att ge olika typer av 
bedömare möjlighet att avgöra huruvida kommunen 
ur ett finansiellt perspektiv har en god ekonomisk hus-
hållning.

Årets resultat
Hylte kommun redovisar 2012 ett resultat på 2,7 mkr, 
jämfört med föregående år är det en förbättring med 
0,2 mkr. 

Årets resultat budgeterades vid årets början till 8,7 
mkr. Under året har 3,5 mkr tilläggsbudgeterats eller 
resultatbalanserats. Det justerade budgeterade resulta-
tet för 2012 uppgick till 5,2 mkr. Detta innebär en ne-
gativ avvikelse på 2,5 mkr mellan budgeten och årets 
resultat.

Nämndernas budgetavvikelser
En förutsättning för en ekonomi i balans är god bud-
getföljsamhet i verksamheterna. En stor medvetenhet 
har funnits i hela kommunens organisation efter de 
framtidsprognoser som förutspåddes.

Nämndernas avvikelser pekade i delårsrapporten ef-
ter juni månad på en avvikelse jämfört med budget på 
–5,6 mkr och i samband med prognosen i september 
med -5,9 mkr. Efter september prognostiserades en 
svag förbättring med 0,3 mkr till -5,6 mkr i bokslutet.

Kommunstyrelsen (inklusive kommunfullmäk-tige) re-
dovisar 2012 en positiv avvikelse på 0,6 mkr, trots en 
negativ slutreglering för 2011 av kollektivtrafiken med 
-0,9 mkr. Den huvudsakliga orsaken till den i övrigt 
positiva avvikelsen är att flera tjänster inte varit helt 
bemannade.

Räddningsnämnden har ingen avvikelse jämfört med 
budget.

Samhällsbyggnadsnämndens har en negativ avvikelse 
med -2,4 mkr. Störst avvikelse redovisas för bostadsan-
passningar, -1,0 mkr och kostverksamheten, -0,7 mkr. 

Arbets- och näringslivsnämnden redovisar en negativ 
avvikelse mot budget med -1,9 mkr. Av detta svarar 
ekonomiskt bistånd för -1,4 mkr. 

Barn- och ungdomsnämnden som såväl budgetmässigt 
som personalmässigt är kommunens största nämnd, 
redovisar en negativ avvikelse mot budget med -1,9 
mkr. De största negativa avvikelserna återfinns inom 
grundskolan och gymnasieskolan. 

De negativa avvikelserna uppvägs delvis av överskott 
inom barnomsorgen och familjecentralen. 

Avvikelsen inom grundskolan beror bland annat på 

 Årets resultat, mkr

 Resultat i förhållande till skatteintäkter och  
 utjämningsbidrag, %

Prognos sept Bokslut Avvikelse %

Kommunstyrelsen 237 635 1,8

Räddningsnämnd 0 -13 -0,1

Samhällsbyggnadsnämnd -1 092 -2 356 -15,5

Tillsynsnämnd 0 0 0,0

Arbets- och näringslivsnämnd -975 -1 862 -5,6

Revision 0 103 13,7

Överförmyndare 0 -45 -10,0

Barn- och ungdomsnämnd -3 867 -1 854 -0,8

Omsorgsnämnd -200 -181 -0,1

Summa nämnder -5 897 -5 573 -1,1

 

Budgetavvikelse nämnder 2012
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ökade kostnader för extra personal för elever vid Ör-
naskolans högstadium med behov av särskilt stöd. 
Inom gymnasieskolan är det de interkommunala er-
sättningarna som blivit högre än budget.

Omsorgsnämndens negativa budgetavvikelse med -0,2 
mkr förklaras främst av extra personal inom demens-
vården.

Nämndernas avvikelser finns mer utförligt redovisade 
i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Nettokostnader
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushåll-
ning är att det råder balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Den långsiktiga ekonomiska målsätt-
ningen är att kommunens resultat ska utgöra 2 pro-
cent av summa skatteintäkter och statsbidrag. Infrias 
detta mål ger det goda förutsättningar för egenfinan-
siering av investeringar samt reservation av medel för 
framtida pensionskostnader. 2012 års resultat är 0,6 
procent.

Detta kan åskådliggöras genom att nettokostnader-
na ställs i relation till skatteintäkter och statsbidrag. 
Måttet får således inte vara högre än 98 procent om 
den ekonomiska målsättningen ska vara uppfylld. Till 
skillnad från liknande kommuner har Hyltes netto-
kostnadsandel ökat sedan 2008 medan det i de andra 
kommunerna har minskat. (Jämförelsen gäller till och 
med 2011 de kommuner som är mest lika Hylte enligt 
den nationella statistik som rapporteras årligen).  

Intäkter och kostnader
Skatteintäkter och statsbidrag har sammantaget ökat 
med 2,4 procent, vilket kan ställas i relation till för-
ändringen av verksamhetens nettokostnad som har 
ökat med 2,6 procent. För att på lång sikt bibehålla 
en god finansiell hushållning är det viktigt att netto-
kostnadsökningen inte är större än ökningen av skat-
teintäkter och statsbidrag. Under året uppgick totalt 
skatteintäkter och statsbidrag till 478,3 mkr, en ök-
ning jämfört med föregående år med 11,1 mkr. In-
täkterna från kommunens egna skatteunderlag har 
ökat med 12,2 mkr till 366,9 mkr. En annan väsentlig 
inkomstkälla är de generella statsbidragen som upp-
går till 111,4 mkr. Kommunen fick statsbidrag för 
inkomstutjämningen, 89,2 mkr, kostnadsutjämning 
mellan kommuner, 11,4 mkr, fastighetsavgiften, 18,4 
mkr, mellankommunal utjämning av LSS, -12,7 mkr 
och regleringsbidrag, 5,0 mkr. 

De periodiserade skatteintäkterna baseras enligt gäl-
lande rekommendationer på prognos i december 
2012 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
SKL har därefter gjort en ny prognos i februari 2013. 
Denna nya prognos, som innebär ökade intäkter med 
0,7 mkr jämfört med decemberprognosen, har inte an-
vänts i bokslutet 2012. Intäktsökning kommer i stället 
att redovisas 2013.

Skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto blev totalt 
7,3 mkr högre än budget, vilket dock inte helt uppväg-
de att verksamhetens nettokostnader överskred bud-
get med sammanlagt 9,8 mkr. Följden av detta blev 
att resultatet som nämnts tidigare blev 2,5 mkr sämre 
än budget. 

Utöver nämndernas budgetavvikelser på -5,6 mkr finns 
centralt redovisade verksamhetsintäkter och -kostna-
der. Dessa avvek från budget med -4,2 mkr. Avvikelsen 
skulle blivit större om inte kommunen, i likhet med 
alla andra kommuner och landsting i landet, fått en ej 
budgeterad engångsåterbetalning av sjukförsäkrings-
avgifter från AFA för åren 2007 och 2008. För Hylte 
kommun blev återbetalningen 9,5 mkr. Denna post 
betraktas som jämförelsestörande. Av övriga gemen-
samma poster blev pensionskostnaderna 3,9 högre än 
budget. Kapitalkostnaderna (avskrivningar och intern 
ränta) översteg budget med 7,5 mkr, vilket främst 
beror på att kommunen under 2012 börjat tillämpa 
komponentavskrivning på nya investeringar (se redo-
visningsprinciper), vilket gett ökade kostnader. Kom-
ponentavskrivning var inte med i budget 2012, men 
hänsyn till detta har tagits i budget 2013 och framåt. 

Verksamhetsintäkterna som till stor del består av bi-
drag och avgifter för bland annat barn- och äldreom-
sorg samt vatten och avlopp har ökat kraftigt från 
2011, 34,4 procent. Även verksamhetskostnaderna 
(inklusive pensioner och avskrivningar), har ökat 
mycket, 10,6 procent. Personalkostnader utgör den 
övervägande delen av kostnaderna.

En orsak till ökningarna är att fastighetsförvaltningen 
från 2012 överförts till stiftelsen Hyltebostäder. Detta 
medför att intäkter och kostnader i fastighetsförvalt-
ningen övergått från att vara interna poster (som tas 
bort i den externa redovisningen) till externa. Kom-
munen, som fortfarande äger fastigheterna, får intäk-
ter från stiftelsen i form av kallhyra (kapitalkostna-
der och försäkringar) och får ökade kostnader för de 
numera externt hyrda lokalerna från stiftelsen (denna 
lokalhyra omfattar förutom de poster som ingår i kall-
hyran även kostnader för drift och underhåll). 

En annan förklaring till intäktsökningen är som tidi-
gare nämnts, återbetalningen av sjukförsäkringsavgif-
ter. 

Kommunens pensionskostnader uppgick 2012 till 
30,8 mkr och var därmed 4,3 mkr högre än föregå-
ende år. De största enskilda posterna 2012 var den 
avgiftsbestämda ålderspensionen som årligen betalas 
ut för placering av den enskilde arbetstagaren, 12,5 
mkr, pensionsutbetalningar 10,3 mkr och löneskatt 
6,0 mkr.

Finansnettot 2012 är -4,9 mkr. Detta är en förbättring 
med 1,2 mkr jämfört med föregående år och 2,6 mkr 
bättre än budget. Förbättringen förklaras främst med 
den minskade räntenivån på kommunens långfristiga 
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lån och att investeringsvolymen blev lägre än budget, 
vilket minskade upplåningsbehovet.

Även för stiftelsen Hyltebostäder har finansnettot för-
bättrats något, från -5,4 mkr 2011 till -5,3 mkr 2012. 

Kommunalskatt
På grund av att ansvaret för kollektivtrafiken från 
2012 helt ligger hos Region Halland gjordes en skatte-
växling med 20 öre per skattekrona (0,2 procent) mel-
lan länets kommuner och regionen. Kommunen valde 
att inte sänka sin utdebitering med det skatteväxlade 
beloppet utan ligger kvar på den tidigare nivån, 21,45 
kr (21,45 procent). Eftersom regionen förutom den 
skatteväxlande utdebiteringen på 0,20 öre även höjde 
utdebiteringen i övrigt med 50 öre, innebär detta en 
total skattehöjning för Hylteborna med 0,70 öre, från 
31,17 kr till 31,87 kr (31,87 procent av den taxerade 
inkomsten).

Utdebiteringen till Hylte kommun 2012 låg 65 öre 
över medelutdebiteringen i länet och 86 öre över riket. 
Den totala kommunalskatten till kommun och region 
låg 65 öre över medelutdebiteringen i länet och 27 öre 
över riket. 

Låg skattesats är en potential för att kunna möta 
ökade resursbehov hos verksamheten genom skatte-
höjning. Hög skattesats innebär en begränsning av det 
långsiktiga finansiella handlingsutrymmet.

Investeringar och självfinansieringsgrad
2011 investerade kommunen för 46,4 mkr. Investe-
ringarna har ökat 2012. Kommunen har 2012 investe-
rat för 64,8 mkr, 48,9 procent av investeringsbudgeten 
på 132,5 mkr.

I den skattefinansierade verksamheten har investerats 
23,9 mkr, varav lokalinvesteringar 12,1 mkr, gator 
och parker 1,7 mkr, mark och exploatering 2,1 mkr, 
IT-investeringar 5,0 mkr och nämndernas inventarie-
inköp 3,0 mkr. 

I de taxefinansierade verksamheterna har investerats 
50,0 mkr, varav 25,4 mkr i vatten och avlopp, där det 
största projektet är Hyltebruks reningsverk med 12,3 
mkr. I renhållningsverksamheten har investerats 15,6 
mkr, varav 11,1 mkr i ny återvinningscentral.

Årets investeringar utgör 9,6 procent av kommu-
nens bruttokostnad. För en genomsnittlig kommun i 
Sverige utgör investeringarna mellan 5-6 procent av 
bruttokostnaderna, vilket innebär att Hylte kommuns 
investeringsutgifter kan betraktas som något hög. Stif-
telsen har gjort investeringar under 2012 för 5,8 mkr.

2012 2011 2010 2009 2008

Intäkter, % förändring 10,4 2,1 3,1 2,2 3,9

   varav verksamheten 34,4 8,3 3,3 5,1 5,9

   varav skatter och utjämning 2,4 0,2 3,1 1,1 3,2

Kostnader, % förändring 10,6 2,9 3,8 1,0 2,9

   varav verksamheten 10,6 2,9 3,9 2,0 2,5

   varav avskrivningar 11,2 4,8 3,6 5,7 4,5

Intäkts- och kostnadsutveckling

Nettoinvesteringar, mkr
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Investeringsutrymmet (summan av avskrivningar och 
resultat) för 2012 uppgick till 29,6 mkr för kommu-
nen vilket innebär att årets investeringar finansierats 
till 45,7 procent med egna medel, överskjutande in-
vesteringar har finansierats genom att utnyttja kom-
munens checkräkningskredit samt nyupplåning.

Självfinansieringsgraden har försämrats de tre sista 
åren från att 2008 och 2009 helt finansierats genom 
egna medel.

Kommunens finansiella mål om finansiering av inves-
teringarna anger att taxefinansierade investeringar 
i vatten och avlopp samt renhållning exkluderas vid 
beräkning av självfinansieringsgrad. Om detta görs 
kan konstateras att de återstående skattefinansierade 
investeringarna är självfinansierade med en självfinan-
sieringsgrad på 123,8 procent. 

Tillgångar och skulder
Kommunens totala tillgångar utgörs till 88,1 procent 
av anläggningstillgångar. De materiella anläggnings-
tillgångarna utgörs av mark, fastigheter, maskiner, 
fordon och inventarier medan de finansiella till största 
delen utgörs av utlämnade lån till skidklubben Coolski 
med 0,9 mkr samt grundfondskapitalet till Stiftelsen 
Hyltebostäder, 1,7 mkr. 

Den del av tillgångarna som finansierats med främman-
de kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Hylte 
kommun har historiskt haft en skuldsättningsgrad 
runt 68 procent. 2012 uppgick skuldsättningsgraden 
till 72,0 procent. Den långsiktiga skuldsättningsgra-
den har ökat medan den kortsiktiga skuldsättnings-
graden är i stort sett oförändrad sedan föregående år. 

De kortfristiga skulderna uppgick till 109,3 mkr, en 
ökning med 10,7 mkr sedan föregående år. Persona-
lens innestående semesterdagar har minskat, men har 
ökat i kronor med 0,9 mkr på grund av att varje se-
mesterdag kostar mer på grund av ökad lön mellan 
åren. Skulden för upplupna löner och innestående se-
mester uppgår vid årets slut 2012 till 18,3 mkr. 

Vid årets slut var kommunens långfristiga låneskuld 
244,1 mkr. Under året har tre nya lån på 86,5 mkr 
upptagits hos Kommuninvest och två befintliga lån på 
51,5 mkr omsatts och gått över till Kommuninvest. 
Detta innebär en ökning med 35,0 mkr från föregå-
ende år vilket motsvarar den nivå fullmäktige beslutat 
om.

Stiftelsen Hyltebostäder hade vid årets slut långfristiga 
lån på 120,7 mkr, en minskning med 0,5 mkr från året 
innan.

Avsättningarna i kommunen består av intjänad pen-
sionsrätt, särskild avtalspension och visstidspension 
för förtroendevalda, sammanlagt 8,5 mkr. Utöver 
detta finns avsättning för omstrukturering, 1,7 mkr. 

Denna avsättning planeras bli förbrukad under de när-
maste åren (se vidare under redovisningsprinciper). 

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga fi-
nansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. 
Förändringen i detta finansiella mått är beroende av 
investeringstakt, nyupplåning, andra skuldföränd-
ringar samt det ekonomiska resultatet. Av detta följer 
att ju högre soliditeten är desto mindre är kommunens 
låneskuldsandel och därmed minskar även kostna-
den för räntor. Kommunens soliditet uppgår år 2012 
till 28,0 procent och har därmed försämrats med 2,3 
procentenheter jämfört med föregående år. Det finan-
siella målet för 2012 var att soliditeten skulle överstiga 
30 procent. Även soliditeten för koncernen minskar 
i jämförelse med föregående år. Jämförs kommunens 
soliditetsmått med liknande kommuner historiskt så 
kan det konstateras att kommunens soliditet ligger 
lägre samtliga jämförda år. 

För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste 
dock hänsyn tas till de pensionsåtaganden som re-
dovisas utanför balansräkningen som en ansvarsför-
bindelse, som 2011 värderades upp kraftigt på grund 
av ändrad diskonteringsränta och effekt av bromsen. 
Skulle detta åtagande, vid årsskiftet uppgående till 
237,0 mkr, läggas in som en avsättning i balansräk-
ningen sjunker kommunens soliditet från 28,0 procent 
till -18,9 procent vilket är 2,5 procentenheter bättre 
än 2011.

Skuldsättningens utveckling
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på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande 
av borgensansvaret.

Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld en-
ligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att 
större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Denna del av pensions-skulden är 
dock viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skul-
den ska finansieras de kommande cirka fyrtio åren. 
Stora pensionsavgångar väntar framöver med kraftiga 
utbetalningar som följd. Kommunens totala pensions-
förpliktelser uppgick till 260,0 mkr, varav 237,0 mkr 
eller 91,2 procent redovisas utanför balansräkningen.

Kommunen och balanskravet
Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räken-
skapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. 
Ett krav på en ekonomi i balans föreligger därmed. 
Endast balans mellan intäkter och kostnader är dock 
inte tillräckligt för att nå en god ekonomi sett över 
en lägre period. För att säkra det egna kapitalet och 
bygga upp medel för reinvesteringar krävs att kom-
munen redovisar positiva resultat. Kommunens redo-
visade resultat enligt resultaträkningen är positiv om 
2,7 mkr. Enligt praxis och rekommendationer bör inte 
realisationsvinster medräknas då avstämning mot ba-
lanskravet görs. Efter justering för realisationsvinster 
på 0,2 mkr uppgår kommunens resultat enligt balans-
kravet 2012 till 2,5 mkr och uppfyller därmed kom-
munallagens balanskrav och har inget underskott att 
täcka från föregående år.

Ekonomi på sikt
Pensionsskulden är i högsta grad en realitet, och mås-
te, som andra skulder, förr eller senare betalas. Kom-
munen förfogar inte över några finansiella medel som 
är öronmärkta till pensioner, vilket innebär att pen-
sionsförpliktelser i sin helhet har återlånats i verksam-
heten. Eftersom kommunala redovisningslagen anger 
att den så kallade blandmodellen ska tillämpas skjuts 

Likviditet
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna 
betala de löpande utgifterna. Kommunens kassalikvi-
ditet, likvida medel och kortfristiga fordringar i för-
hållande till kortfristiga skulder, har ökat jämfört med 
föregående år med 4 procentenheter till 55 procent. Då 
ett minimivärde för detta riskmått brukar anses vara 
100 procent måste det konstateras att kommunens lik-
viditetsrisk på kort sikt inte är obetydlig, vilket kräver 
en aktiv likviditetsplanering. Orsaken till förbättring-
en jämfört med föregående år är att de kortfristiga till-
gångarna ökat förhållandevis mer än ökningen av de 
kortfristiga skulderna. För att säkerställa betalnings-
beredskapen har kommunen en checkräkningskredit 
på 50 mkr med förmånliga villkor.

Ett annat mått på likviditeten är rörelsekapitalet som 
utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. Detta mått har försämrats med 0,8 
mkr jämfört med 2011 och var vid bokslutet  negativt, 
-49,3 mkr. Semesterlöneskulden har inte exkluderats i 
likviditetsmåtten även om denna inte kommer att om-
sättas under det närmaste året, skulle den exkluderas 
hamnar rörelsekapitalet i stället på -31,0 mkr. 

Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser
De totala borgensåtagandena var 113,8 mkr vid ut-
gången av 2012, en något lägre nivå än 2011. Av 
kommunens totala borgensåtagande är 112,3 mkr 
eller 97,5 procent beviljade till kommunens bostads-
stiftelse. Någon större risk avseende dessa borgensåta-
ganden föreligger inte i dagsläget. 

Hylte kommun har under 2010 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sve-
rige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 274 kommu-
ner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommun-
invest ekonomiska förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommu-
ner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas 

 Pensionsförpliktelser
2012 2011 2010 2009 2008

Pensioner som skuld 14,5 14,2 13,9 15,1 14,5

Avsättningar för pensioner 8,5 6,1 6,0 4,5 5,1

Pensioner som ansvarsförbindelse 237,0 238,2 213,9 219,9 215,6

Summa pensionsförpliktelser 260,0 258,5 233,8 239,5 235,2

 Balanskravet 2012, mkr
Årets resultat 2,7

Avgår vinster vid avyttring -0,2

Resultat enligt balanskrav 2,5

Soliditetens utveckling
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fullfinansieringen av pensionssystemet på framtiden 
och de ekonomiska belastningarna av pensioner under 
kommande år kommer successivt att öka och kulmi-
nera runt 2018. Kommuner kan avstå från att sätta av 
medel för framtida pensioner i förvissningen om att 
åtagandena är tryggade med den kommunala beskatt-
ningsrätten. Detta fungerar så länge omfattningen på 
kommunens verksamhet växer.

Under våren 2011 utfördes arbeten på lak- och dag-
vattendike utmed avfallsdeponin Borabos södra sida 
för att förbättra avrinningen från deponin och minska 
påverkan på miljön. Entreprenaden avslutades i juni 
2011. Entreprenören har ställt krav på kommunen 
på ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten till en 
kostnad av 6,9 mkr vilket kommunen har bestridit. 
Ärendet ligger just nu hos Tingsrätten.  Om tingsrätten 
bifaller entreprenörens yrkande ska kommunen betala 
2 procent av beloppet och resterande betalas av Stora 
Enso.

Under 2011 avlämnade utjämningskommittén sitt för-
slag till revidering av den kommunalekonomiska ut-
jämningen. 

Efter vissa justeringar i kommitténs förslag avseende 
inkomstutjämningen har regeringen för avsikt att läg-
ga en proposition till riksdagen under hösten 2013.

Förändringen föreslås införas från 2014 och det är 
angeläget att systemet ständigt anpassas till samhälls-
utvecklingen och ger kommunerna likvärdiga förut-
sättningar att bedriva kommunal service. Det nya ut-
jämningssystemet innebär när det är fullt infört ökade 
intäkter till Hylte kommun med cirka 12 mkr (baserat 
på 2012 års nivå).

Från och med 2012 har förvaltningen av kommunens 
samtliga fastigheter övergått till Stiftelsen Hyltebostä-
der. Detta leder till en samordnad fastighetsförvaltning 
för kommunen och Stiftelsen Hyltebostäders fastighe-
ter.

2012 redovisar stiftelsen ett underskott med 4,5 mkr i 
förvaltningen av kommunens fastigheter på grund av 
ej genomförda sparåtgärder och momsavdrag. Under-
skottet kommer att behöva åtgärdas kommande år.

En osäkerhet för Hylte kommuns ekonomi är effek-
ten av de neddragningar som aviserats av Stora Enso, 
kommunens största privata arbetsgivare. 



Läs om kommunens verksamheter under 2012. 
Vad har hänt under året? Hur ser ekonomin ut? 
Vad fokuserar man på framöver?

Läs om kommunens verksamheter under 2012. 

Våra verksamheter
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 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●
Du kan låna eller läsa böcker, tidskrifter, 
dagstidningar, talböcker, ljudböcker, noter 
eller låna hem musik på CD eller DVD.

● Antal besökare och utlån ska 
bibehållas

 

Antalet utlån 2012 blev 67 802, drygt tusen färre 
än 2011 utlån. Befolkningen har minskat vilket gör 
att antalet utlån/invånare är konstant. Besöksanta-
let     51 161, är en ökning med 1 469 jämfört 
med 2011.

→

● Du kan söka, reservera och låna om media i 
bibliotekskatalogen på Hyltes hemsida. ●

Antal omlån i självservicen i 
bibliotekskatalogen ska bibe-
hållas

 
Antalet omlån och reservationer i självservice på 
webben har ökat.

↗

● Du har möjlighet att låna böcker från andra 
bibliotek genom oss. ● Antalet fjärrlån skall mätas år-

ligen
 

Antal fjärrlån 2012 uppgick till 429 st och ligger i 
snitt på 500 st/år sedan tio år.

↘

●

Du kan få hjälp med att hitta media och 
tjänster för olika behov. Biblioteken har 
böcker med stor stil, böcker med lättläst 
text och böcker på andra språk än svenska.  
Du som har ett funktionshinder som leder 
till läs- och skrivsvårigheter, t.ex. nedsatt syn 
eller dyslexi, har rätt till viss service gällande 
talböcker och talboksspelare.
Huvudbiblioteket erbjuder också studieda-
tor med speciella datorprogram som talsyn-
tesen LexiLäser och rättstavningsprogram-
met Stava Rex för att underlätta för dig med 
läs- och skrivsvårigheter.

●
Mätningar ska göras årligen 
av antal nyförvärv och utlån. 
Kvalitativ intervjuundersök-
ning ska göras

 

Bestånd: 2 432
Nyförvärv 372 
Utlån av talböcker: 1 852 
Utlåningen har minskat med knappt 100 utlån. 
Utlån genom enskild nedladdning 2012: 334
Det betyder att de totala utlånen av talböcker har 
ökat vilket beror på att tillgängligheten ökat ge-
nom möjligheten att kunna ladda ner hemifrån. 
Den kvalitativa undersökningen utförs med några 
års mellanrum, och inte i år, då talbokslåntagare 
ofta består av en ganska begränsad skara storlä-
sare med läshandikapp.

↗

● Du har tillgång till dator med Internetupp-
koppling. ●

Mätningar ska göras årligen 
av antal bokningar samt bo-
kade timmar

 

Antal bokningar Hylte: 2 433 ( antal timmar 2 309) 
vilket är en liten ökning jämfört med 2011. 
Antal bokningar Torup: 70 
Unnaryd: 48 bokningar.

↗

● Du har möjlighet att besöka bibliotekets 
olika utställningar. ● Antal utställningar ska vara 

cirka 10 per år
 

Under 2012 hölls 32 utställningar totalt fördelat på 
12 i Hyltebruk, 12 i Unnaryd och 8 i Torup

↘

● Du kan släktforska i biblioteket. ● Antalet inloggningar på släkt-
forskardatabaserna ska mätas

 
23 inloggningar i släktforskardatabasen Genline 11 
timmars användning jämfört med 32 timmar 2011. 
Databasen SVAR går ej att mäta. 

↘

● Du kan delta i vår populära barnkultur-
verksamhet ● Antal barnarrangemang ska 

vara cirka 8 per år
 11 barnarrangemang anordnades 2012. ↘

● Du har möjlighet att söka kulturbidrag till 
din kulturförening hos oss. ● Kulturbidrag ska delas ut mot-

svarande 130 tkr
 

Kulturbidraget har delats ut genom bidrag och in-
köp av utrustning för utlån till kulturföreningarna 
motsvarande 130 tkr

→

●
Du kan ta del av turistinformation om vår 
kommun främst på biblioteket i Hyltebruk 
men även biblioteken i Torup och Unnaryd 
har ett visst urval av turistbroschyrer

●
Antal besökare på Bibliote-
kens bemannade turistinfor-
mationspunkter ska mätas

 

Manuell mätning utförs på sommaren av turistin-
formationen på Tiraholm och i Gamla Hallen, Hyl-
tebruk där besöksantalet uppgick till ca 2 000. An-
talet besökare mäts av bibliotekets besöksräknare, 
som inte kan skilja på turister och andra besökare. 

−

Bibliotek

- Kvalitetsuppföljning 2012
För att hela tiden utvecklas följs kommunstyrelsens serviceå-
taganden upp varje år. Styrelsen når bland annat långt över 
uppsatt mål gällande att genomföra cirka tio utställningar per 
år på biblioteket.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Det menar PricewaterhouseCoopers som utsett Hyltes årsredovisning till vinnare. I juryns 
motivering framhålls begrepp som informativ, välstrukturerad och lättillgänglig. ”Detta är ett 
samarbete mellan ekonomi och information och resultatet av vårt ständiga arbete med att hela 
tiden bli lite bättre”, säger kommunchef Per Borg.

Måluppfyllelse
De tio åtaganden som rör biblioteket följer i stort sett 
sina uppsatta mål. Antalet utlån har minskat. Befolk-
ningen har också minskat något och antalet utlån per 
invånare håller sig därför konstant. Antalet besökare 
har ökat och det är huvudbiblioteket i Hyltebruk som 
står för ökningen. Antalet lån av talböcker har ökat 
till följd av tjänsten enskild nedladdning. Hylte har 
sedan tidigare stor efterfrågan och höga utlån av tal-
böcker baserat på folkmängd i jämförelse med andra 
bibliotek. 

Hyltebibliotekens satsning på utställningar med lokala 
konstnärer ger stort gensvar och antalet utställningar 
ligger långt över uppsatt mål. Bibliotekspersonalen har 
noterat att det kommer in besökare, boende i kommu-
nen eller i grannkommunerna som enbart lockats hit 
på grund av en aktuell utställning.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse i för-
hållande till budget på 635 tkr, trots en ej budgeterad 
slutreglering på 970 tkr gällande bidrag 2011 till Hal-
landstrafiken. Detta uppvägs av positiva avvikelser 
inom verksamheten fördelad gemensam verksamhet. 
Inom fördelad gemensam verksamhet har tjänster inte 
varit ersatta fullt ut vid partiell frånvaro samt att verk-
samheten har drabbats av sjukfrånvaro.

Framtiden
Migreringen av utbildningsnätet utförs under kvartal 
ett 2013. Novell kommer att ersättas av Microsoft och 
samtliga arbetsstationer kommer att uppgraderas till 

Hylte kommun har gjort Sveriges bästa förvaltningsberättelse 2011!

Avvikelse 2012: 635 tkr 

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom följande 
verksamhetsområden: 

• Nämnds- och styrelseverksamhet

• Ekonomi- och IT enhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

• Bibliotek

Ansvarig ordförande: Lennart Ohlsson 
 
Ansvarig kontorschef: Per Borg 

Kommunstyrelsen i korthet

Windows 7 och Office 2010. Därefter är hela migre-
ringsprojektet avslutat.

Nästa steg i arbetet mot en ny portal har inletts och 
under våren 2013 kommer flera e-tjänster att lanseras 
på hylte.se. Hylte kommun lanserar även sin officiella 
facebooksida i februari 2013.

Digitalisering av nämndadministrationen kommer att 
påbörjas under 2013 med början i kommunstyrelsen 
och sedan kommer nämnderna successivt att ansluta 
med ambition att samtliga är digitala innan slutet av 
år 2014.
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• Hylte kommun blev utsedd till årets vinnare av 
bästa förvaltningsberättelse bland Sveriges kom-
muner, landsting och regioners årsredovisningar 
2011 av PricewaterhouseCoopers.

• Plattformsbytet från Novell till Microsoft är 
genomfört i administrativa nätet. Nu använder 
kommunen Microsofts system för hela IT-mil-
jön på administrationssidan, där alla arbetssta-
tioner också har fått Windows 7 och MS Office 
2010 installerat.

• Projektet med att införa Hypergene har påbör-
jats under våren 2012. Hypergene är ett verktyg 
som gör det möjligt att koppla uppföljning och 
styrning med ekonomi och kvalitet. Även arbe-
tet med mål- och resursplansprocessen underlät-
tas då Hypergene också innehåller ett verktyg 
för budgetering.

• Personalenheten har under året slutfört införan-
det av det löneadministrativa systemet, Heroma.

• Ett nytt magasin ”Hylte12” med kommuninfor-
mation, från de olika kontoren, har gått ut till 
alla hushåll under våren.

Viktiga händelser under året

HYLTE12
Demokrati & webb-tv

Konsumentvägledning

Biblioteken i kommunen 

- satsar på tillgänglighet!

Frivilligverksamhet

- En verksamhet som växer

Skolutveckling

En tidning från Hylte kommun 2012

Nya utmaningar 

- i kommunhusets personalmatsal!

Pulsklubben

- En gemensam utmaning

Ung företagare

- med verksamhet i Unnaryd 

- Vilken hjälp kan du få från kommunen?

Nytt om avfall!

-Med eleven i fokus

Året i siffror (tkr)
 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011 2010
Nämnds- och styrelseverksamhet 2 474 2 344 130 2 671 2 292
Stöd till politiska partier 571 550 21 571 539
Övrig verksamhet 3 923 3 821 102 3 765 3 829
Facklig tid 1 245 1 190 55 1 175 1 313
Fysiska och tekniska planer 0 15 -15 0 0
Näringslivsfrämjande åtgärder 135 105 30 68 177
Konsument- o energirådgivning 0 0 0 0 2
Turistverksamhet 400 414 -14 300 301
Allmän kulturverksamhet 390 390 0 302 237
Bibliotek 4 465 4 468 -3 4 196 4 364
Grundskola 0 0 0 185 0
Buss-, bil- och spårbunden trafik 0 970 -970 5 646 4 480
Kommunledningskontoret 22 079 20 780 1 299 19 279 18 416
Total 35 682 35 047 635 38 158 35 950
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Räddningsnämnden

Räddningsnämnden ansvarar för att 
kommuninvånarna och företag får det skydd 
och den säkerhet som är skälig vid brand 
och andra nödlägen. Under 2012 erhöll 
nämnden statsbidrag för att köpa in kläder 
och återställa utrustning som utsattes för 
mycket stort slitage vid den stora branden på 
Stora Enso 2011.

Ekonomisk analys
Räddningsnämnden visar en negativ avvikelse i för-
hållande till budget på 13 tkr. 2012 erhölls statsbidrag 
på 201 tkr för insatsen på Stora Enso Hylte AB, 2011. 
Vid insatsen slets det hårt på kläder och utrustning. 
Detta kunde till stor del återställas med hjälp av stats-
bidraget.

Framtiden
Ett Handlingsprogram med åtgärdsförslag för att 
minska sårbarheten i Hylte kommun finns antaget för 
mandatperioden 2011-2014.  Räddningstjänsten ar-
betar med att uppfylla sina mål i Handlingsprogram-
met samt vidareutveckla samverkan med grannkom-
munerna.

Avvikelse 2012: -13 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom följande 
verksamhetsområden:

•	Räddningstjänst

•	 Tillsynsverksamhet

•	 Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

•	 Brandskyddsutbildning

•	Rådgivning

•	Krisberedskap

Ansvarig ordförande: Lennart Ohlsson

Ansvarig kontorschef: Magnus Åman

•	 Räddningstjänsten erhöll statsbidrag om 201 
tkr för insatsen på Stora Enso Hylte AB 2011.

•	 Den största insatsen av brand i byggnad var 
ett gammalt hus från 1700-talet i Torup. Flera 
styrkor från Halland samt Gislaveds kommun 
hjälpte till med släckningsarbetet.

•	 Från och med den 1 januari 2012 övertog 
Räddningstjänsten tillståndsgivning för brand-
farlig och explosiv vara. Arbetet har varit 
eftersatt och inneburit en stor arbetsbelastning 
under våren.

•	 Under året har det inkommit cirka 430 an-
sökningar om annan behörig sotare som har 
inneburit en stor arbetsbelastning

Året i siffror (tkr)
 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011 2010
Räddningstjänst 9 731 9 744 -13 9 651 9 685
Krishantering 0 0 0 4 -3
Total 9 731 9 744 -13 9 655 9 682

Avvikelse 2012: -13 tkr

Nämnden i korthet

Viktiga händelser under året
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Samhällsbyggnadsnämnden

Avfall

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●
Du får ditt hushållsavfall hämtat var 14:e 
dag eller vid utebliven hämtning inom ett 
dygn efter anmälan. 

●
Mätning via gemensamt 
program för klagomålshan-
tering

 
e-tjänst felanmälan på Hylte kommuns hemsi-
da, blir tillgängligt för kommuninvånarna 2013

→

●
Du kommer att få en väl fungerande åter-
vinning på vår nya avfallsanläggning med 
generösare öppettider. 

● Avstämning av utförande.  
Nya återvinningscentralen invigdes 2012-10-
20

↗

Bygglov, värmepumpar och avlopp

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●
Du skall få besked om bygglov (som ligger 
på planlagt område) inom tio veckor om 
ansökningshandlingarna är kompletta och 
förslaget inte strider mot planen.

●
Besked ska lämnas inom 10 
veckor, avstämning av hand-
läggningstiden.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

●
Du skall få beslut om anmälan av värme-
pumpar och ansökan om avloppet inom sex 
veckor om handlingarna är kompletta.

●
Besked ska lämnas inom 6 
veckor, avstämning av hand-
läggningstiden.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

Gator och vägar

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Vi åtgärdar skador på vägar i tätorten senast 
en månad efter anmälan. ●

Senast en månad efter an-
mäld skada skall den vara åt-
gärdad. Mätning via klago-
målshanteringen

 
e-tjänst felanmälan på Hylte kommuns hemsi-
da, blir tillgängligt för kommuninvånarna 2013

→

●
Det är kommunen som meddelar när snö-
röjning och halkbekämpning ska påbörjas. 
Därefter utför entreprenören arbetet så 
snart som möjligt, utan avbrott. 

●
Arbetet ska normalt vara av-
klarat inom 14 timmar från 
beställningen. Mätning via 
klagomålshanteringen.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

● Upptagning av sand, gatusopning är utförd 
senast 31/5. ●

Dokumentation av utföran-
de, mätning via avvikelse-
rapportering.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

Vatten och avlopp

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●
Du kan räkna med att vi vidtar omedelbara 
åtgärder när det uppstår problem med vat-
tenkvalitén eller vattenförsörjning.

●
Avvikelserapportering görs 
enligt mall och rapporterna 
samlas i pärm.

 
e-tjänst felanmälan på Hylte kommuns hemsi-
da, blir tillgängligt för kommuninvånarna 2013

→

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

●
Avvikelserapportering görs 
enligt mall och rapporterna 
samlas i pärm.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

● Du når information om vattenkvalitén, taxor 
och bestämmelser på vår hemsida. ● Mätning via avvikelserappor-

tering.
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

●
Du blir som brukare informerad om planera-
de underhålls- och reparationsarbeten minst 
7 arbetsdagar i förväg.

● Rutin för dokumentation av 
klagomål samlas i digital fil.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

- Kvalitetsuppföljning 2012
För att hela tiden utvecklas följs nämndens service åtaganden upp varje 
år. Samhällsbyggnadsnämnden når samtliga sina mål.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden skall verka för en god bebyggd miljö och planera för 
en ren och attraktiv miljö för alla. Under året blev Malmagårdens dagcentral till-
delad priset ”Hallands bästa seniorrestaurang” och under hösten 2012 öppnades den 
nya återvinningscentralen (ÅVC:n).

Måluppfyllelse
Under året har byggnationen av en ny återvinnings-
central pågått och blev klar under hösten 2012. Re-
krytering av personal har genomförts så att öppetti-
derna kan utökas i enlighet med serviceåtagandet.

Från och med 2013 finns möjlighet att kunna göra fel-
anmälningar genom en e-tjänst på kommunens hem-
sida för tre av nämndens serviceåtaganden. De övriga 
av nämndens mål anses uppfyllda. 

Ekonomisk analys
Nämndens budget uppgår 2012 till 15 068 tkr. Sam-
hällsbyggnadsnämnden redovisar en avvikelse mot 
budget på -2 356 tkr. 

De verksamheter som bidrar mest till den negativa av-
vikelsen är Fysisk och teknisk planering -309 tkr, Ga-

Avvikelse 2012: -2 356 tkr
 
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom följande 
verksamhetsområden:

• Användning av mark och vatten

• Bebyggelsemiljöns utveckling

• Bostadsanpassning

• Miljö- och hälsoskydd

• Livsmedel och dricksvatten

• Serveringstillstånd, tobak och läkemedel

• Naturvård och hållbar utveckling

• Gator, trafik, parker

• Vattenförsörjning och avloppshantering

• Renhållning

• Fastigheter och idrottsanläggningar

• Kostförsörjning

• Lokalvård

Ansvarig ordförande: Åke Morin

Ansvarig kontorschef: Mats Andresen

Ett attraktivt samhälle för alla

Avvikelse 2012: -2 356 tkr

Nämnden i korthet

tor, vägar och parkering -470 tkr, Bostadsanpassning 
-1 026 tkr samt Kostverksamhet -723 tkr. 

Anledningen till den negativa avvikelsen på Fysisk och 
teknisk planering beror delvis på lägre fakturerade 
planavgifter än budgeterat. Den negativa avvikelsen på 
Gator, vägar och parkering beror till största del på att 
det i samband med fastighetsverksamhetens övergång 
till Stiftelsen Hyltebostäder blev fyra tjänster kvar på 
park- och gataenheten istället för de tre budgeterade 
tjänsterna. Den negativa avvikelsen på Bostadsanpass-
ning beror bland annat på att det har kommit in flera 
ärenden än beräknat gällande hissar, rullstolsgarage 
och ett ärende gällande en barnanpassning.

Framtiden
Arbetet med handikapprogram och åtgärder kommer 
att fortskrida. Tillsyn av strandskyddet kommer att 
påbörjas.

Under 2013 kommer ett nytt kartprogram att tas i 
bruk och implementeras i verksamheten. En uppdate-
rad fritidskarta ska tas fram.

Ett nytt ärendehanteringssystem för miljö kommer att 
tas fram till 2014.

Arbetet med prövning av utbyggnaden av vindkraften 
inom kommunen kommer fortsätta. Olika projekt pla-
neras som gäller livsmedel- och lantbrukstillsyn, skol-
miljön och en utveckling av VA-planeringen.

En ny ramp för att ta emot hushållsavfall kommer att 
byggas bredvid komprimatorn på avfallsdeponin Bo-
rabo 2013.
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• Under 2012 har ett förslag till strandskyddsplan 
tagits fram och ställts ut. Förslaget syftar till att 
kunna utveckla Hylte kommun och lättare möj-
liggöra en utbyggnad och utveckling av olika 
områden. Ett tjugotal områden inom kommu-
nen har prioriterats.

• Under 2012 pågick förberedelser för genomför-
andet av utsortering av matavfall med genom-
förande 2013. Upphandling av nya renhåll-
nings- och slamsugningsentreprenad är pågå-
ende och börjar gälla 2013.

• Byggnationen av den nya ÅVC:n blev klar un-
der hösten 2012. Två drifttekniker har anställts 
under sommaren och de ska ansvara för driften 
och tillsynen på den nya ÅVC:n och Borabo de-
ponin.

• Från och med första januari 2012 förvaltar Stif-
telsen Hyltebostäder kommunens fastigheter. 
Stiftelsen sköter löpande drift och underhåll av 
fastigheter medan kommunen fortfarande äger 
dem.

• Malmagårdens dagcentral blev tilldelad priset 
”Hallands bästa seniorrestaurang” av Hallands 
Mat Akademi.

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011 2010
Nämnd- och styrelseverksamhet 493 486 7 516 383
Fysisk och teknisk planering 3 808 4 117 -309 4 567 4 029
Gator, vägar och parkering 5 766 6 236 -470 5 929 6 010
Parker 1 324 1 363 -39 1 271 1 190
Miljö- och hälsoskydd 1 548 1 460 88 1 199 1 195
Miljö- och hälsoskydd hållbar utveckling 102 43 59 58 57
Alkoholtillstånd 124 137 -13 140 105
Adm Samhällsbyggnadskontoret 120 120 0 209 75
Idrotts- och fritidsanläggningar 804 861 -57 744 284
Bostadsanpassning 1 618 2 644 -1 026 1 607 1 907
Färdtjänst 1 671 1 307 364 1 358 1 232
Vattenförsörjning och avlopp -137 -64 -73 1 094 -55
Avfallshantering -73 140 -213 -1 137 -1 192
Fastighetsförvaltning -1 600 -1 600 0 308 1 752
Försäljning av verksamhet internt -500 174 -674 751 1 329
varav:
    Utförarenheten -250 -250 0 360 346
    Städservice -250 -299 49 -414 446
    Kostenheten 0 723 -723 805 537
Summa 15 068 17 424 -2 356 18 614 18 301
Avsättning deponi 0 0 0 1 067 1 122
Total 15 068 17 424 -2 356 19 681 19 423

Viktiga händelser under året
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Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämnden
- Kvalitetsuppföljning 2012 

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Arbete och försörjning

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

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

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

 Avvikelsen är 0 % →

●
Du som får försörjningsstöd erbjuds en sys-
selsättningsgaranti. Du som är mellan 18-24 
år erbjuds sysselsättning inom tio arbetsda-
gar och Du som är äldre inom sex månader.

●
Avvikelsen från sysselsätt-
ningsgarantin får vara högst 
10 %, mäts genom avvikel-
serapport

 

När det gäller personer som är över 24 år och som 
ska få sysselsättning inom sex månader är det ingen 
avvikelse. Däremot finns en viss avvikelse för perso-
ner mellan 18 och 24 år.

↗

● Du som har beviljats försörjningsstöd ska få 
det utbetalt senast efter tre dagar. ●

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

 Avvikelsen är under 1 % ↗

● Du som behöver hjälp till skyddat boende 
erbjuds detta samma dag. ● Måluppfyllelse 100 %, mäts 

genom avvikelserapport
 Avvikelsen är 0 % →

● Du som ansökt om försörjningsstöd erbjuds 
en tid inom tio arbetsdagar. ●

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 10 %, mäts ge-
nom avvikelserapport.

 Avvikelsen är under 5 % ↗

Fritid och folkhälsa
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Du som är besökare erbjuds stöd av en Häl-
socoach i Örnahallens Hälsocenter ●

Besökaren kontaktas av en 
Hälsocoach inom fem ar-
betsdagar, mäts genom avvi-
kelse-rapport

 
Hälsocoach är en mycket uppskattad tjänst i utbu-
det vilket tydligt kan påvisas med en nöjdhetsgrad 
på 100 %.

↗

●
Du som är besökare erbjuds ett behovs-an-
passat och varierat motionsutbud i Örnahal-
lens Hälsocenter 

●
Nöjdhetsgraden bland besö-
kare på Örnahallens Hälso-
center ska vara minst 80 %, 
mäts via enkät januari-mars

 Andel nöjda kunder är 89 %. ↗

●
Du som är aktiv i en förening och besökare 
i Örnahallens Hälsocenter kan hitta relevant 
information på kommunens hemsida.

●
Uppdatering av hemsidan 
ska ske varje vecka, avvikelse 
får vara högst 10 %, mäts 
genom avvikelserapport

 Avvikelse uppmäts till 0 %. →

● Du som är aktiv i en förening inbjuds till åter-
kommande föreningsträffar. ●

Antal träffar, minst en per år 
utöver möten för fördelning 
av halltider. Måluppfyllelse 
100 %, mäts via enkät under 
januari-mars

 
Avvikelsen är 0 % då föreningarna erbjudits åter-
kommande möten. 91 % är nöjda med innehållet i 
föreningsträffarna.

→

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

●
Måluppfyllelse 100 % Öp-
pet-hållande, mäts genom 
avvi-kelserapport

 
Avvikelsen är 0 % då besökarna haft tillgång till ba-
det sex dagar i veckan. 80 % av kunderna är nöjda 
med öppettiderna.

−

Företag
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Du som är företagare inbjuds till åter-kom-
mande företagsträffar ●

Varje år hålls minst fyra fö-
retagsträffar i kommunens 
regi. 

 
Åtta frukostmöten samt näringslivscaféträffar och 
en näringslivsafton.

↗

●
Du som tänker starta ett nytt företag i vår 
kommun, erbjuds ett aktivt stöd i ditt företa-
gande under de tre första åren

●

Att personen inom tio ar-
betsdagar får en kontakt 
med lämplig aktör. Målupp-
fyllelse 100 %, mäts genom 
avvikelserapport

 
Hittills har önskemålet varit begränsat och nämn-
den har kunnat tillgodose de som velat ha en per-
sonlig coach. 

→

● Du som är företagare erbjuds stöd/vägled-
ning i affärs- och kompetensutveckling. ●

Att företaget inom tio ar-
betsdagar ska ha fått ett svar 
eller vägledning till lämplig 
aktör. Måluppfyllelse 100 %, 
mäts genom avvikelserap-
port

 
Nämnden har i de fall som har funnits haft lämpliga 
aktörer att lotsa vidare till.

→

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

●
Att minst åtta gånger per år 
er bjuda fasta tider för Före-
tagslots. 

 Det har under året genomförts nio lotsmöten. →

För att hela tiden utvecklas följs nämndens serviceåtaganden upp 
varje år. Arbets- och näringslivsnämnden når samtliga av sina upp-
satta mål.
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Den positiva utvecklingen på Örnahallens Häl-
socenter har fortsatt under 2012 och är idag 
den centrala mötesplatsen för fritid och folk-
hälsa i Hylte kommun. Genom att invånarna 
mår bra och ges möjlighet till en aktiv fritid 
genom fysisk aktivitet blir Hylte kommun en 
attraktiv plats att bo på och verka i.

Måluppfyllelse
Trots ökat tryck på verksamheten inom arbetsmark-
nadsenheten har kvalitetsförbättringar gjort så att 
samtliga åtaganden nu uppnås. Bland annat har flytt 
till bättre anpassade lokaler och regelbundna träffar 
för metodutveckling skapat bättre förutsättningar att 
nå målen. 

Inom området Företag är samtliga serviceåtaganden 
uppnådda. Under året har fokus legat på att förbättra 
den kommunala organisationen i mötet med kommu-
nens företagare. Bland annat genomförs Näringslivs-
café regelbundet. Företagslotsen har kommit igång 
och under 2012 genomfördes nio lotsmöten.

Även inom området för Fritid och folkhälsa uppnås 
samtliga mål. Tjänsterna kopplade till Hälsocoach 
och Hälsoutvecklare får mycket gott omdöme och 
nöjdhetsgraden är 100 procent. Nöjdhetsgraden gäl-
lande gruppträningsutbudet är vid senaste mätningen 
rekordhög, antalet träningspass har fördubblats sam-
tidigt som antal deltagare per pass fortfarande är högt. 
Föreningsträffarna är positiva och föreningarna har en 
god vilja att samarbeta över föreningsgränserna.

Positiv utveckling inom Fritid och folkhälsa

Ekonomisk analys
Arbets- och näringslivsnämndens bokslut 2012 visar 
på en avvikelse mot budget på -1 862 tkr. 

Den största avvikelsen finns inom ekonomiskt bistånd, 
-1 457 kr. Det har skett en markant ökning av antal 
ärenden till följd av den försämrade konjunkturen då 
arbetslösheten steg. Under 2011 fanns det också extra 
medel för att motverka ungdomsarbetslösheten. Skulle 
utfallet indexregleras ligger det ändå något bättre än 
utfallen 2009-2010.

Inom verksamheterna Övrig vuxenvård och Institu-
tionsvård för vuxna finns en negativ avvikelse på to-
talt -436 tkr. Tolv externa placeringar har gjorts varav 
två enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa 
fall). Längden på placeringarna har blivit kortare och 
eftervården är förbättrad. Arbetet är mer inriktat på 
tidigare och tätare insatser än tidigare. En av anled-
ningarna till kostnadsökningarna under 2012 är att 
placeringskostnader uppstått för personer som inte 
tidigare varit kända inom enheten.

Näringslivsfrämjande åtgärder uppvisar en avvikelse 
motsvarande -167 tkr vid årets slut. Under 2012 har 
flera projekt avslutats och orsakat avvecklingskost-
nader. 

En större avvikelse, -576 tkr finns inom verksamheten 
för Arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten flyttade 
runt årsskiftet 2011-2012 till nya och mer ändamåls-
enliga lokaler och i samband med det uppstod extra-
kostnader. En besparing har gjorts genom att minska 
antalet som varit bidragsanställda av arbetsmarknads-
skäl, effekterna har inte helt slagit igenom och i vissa 
fall har det också uppstått extrakostnader i samband 
med avslut. Dessutom har butiken Andra Handen haft 
ett betydande inkomstbortfall på grund av ombyggna-
den i centrumhuset.

Avvikelse 2012: -1 862 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, finansiering, uppföljning och  
utvärdering inom

•	 Arbete och försörjning (Arbetsmarknadsenheten)

•	 Individ och familjeomsorg för vuxna (AME)

•	 Fritid och Folkhälsa

•	 Företag (Näringslivsservice)

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingsson

Ansvarig kontorschef: Christer Grähs

Avvikelse 2012: -1 862 tkr

Nämnden i korthet
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Arbets- och näringslivsnämnden

Gabriel Bengtsson går balansgång på Hylte idrottsskola.

Framtiden
Samhällsutvecklingen på lite längre sikt är svårbe-
dömd. Det finns risker för ytterligare bakslag för in-
dustrierna i Hylte kommun och effekterna av Stora 
Ensos nedskärningar kommer att synas under 2013. 
Med tanke på konjunkturen finns det en risk att kost-
naderna för Ekonomiskt bistånd ökar ytterligare.

Samarbetet med idrottsföreningar kring Idrottsskolan 
kommer att fortsätta då Arbets- och näringslivsnämn-
den fått mycket god respons från både barn, föräldrar 
och föreningar.

Arbetet med hälsoinsatser liknande Uppdrag Hälsa 
kommer att vidareutvecklas och Hälsoprofilbedöm-
ningar kommer att genomföras i egen regi på Örna-
hallens Hälsocenter. Även tjänsterna och friskvårdsin-

Året i siffror (tkr)

Verksamhet Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011 2010
Nämnds- och styrelseverksamhet 366 365 1 410 334
BRÅ (Brottsförebyggande rådet)  -30 30 -37 -10
Näringslivsfrämjande åtgärder 1 865 2 032 -167 1 233 693
Allmän fritidsverksamhet 1 652 1 401 251 1 600 1 194
Stöd till studieorganisationer 300 300 0 300 300
Idrotts- och fritidsanläggningar 4 361 4 279 82 3 556 4 325
Hälsocenter 5 624 5 648 -24 5 972 5 538
Kontorsövergripande ANK* 1 536 1 489 47 1 263 1 485
Institutionsvård för vuxna 1 367 1 528 -161 942 1 355
Öppna insatser för vuxna 756 729 27 760 734
Övrig vuxenvård 220 495 -275 274 189
Ekonomiskt bistånd 7 757 9 214 -1 457 7 196 8 475
IFO** ärendehandläggning vuxen 3 617 3 212 406 3 239 3 626
Flyktingmottagande -286 -242 -44 947 613
Arbetsmarknadsåtgärder 4 242 4 818 -576 4 510 4 709
Total 33 377 35 239 -1 862 32 163 33 561

• Hylte kommun är för andra året i rad bäst i 
Halland på tillväxt enligt Syna.

• Ett återkommande näringslivscafé har startats 
upp och har under året besökts av näringsmi-
nistern.

• Ett antal olika evenemang har anordnats, Häs-
tens dag och en företagsgala som anordnades i 
samarbete med det lokala näringslivet.

• I samarbete med flera av kommunens idrotts-
föreningar har alla elever i årskurs 2 erbjudits 
att delta i Idrottsskolan.

• Projekt Hälsa har permanentats och blivit ett 
långsiktigt sätt att arbeta med korttidsfrånvaro.

• Hylte kommun är för andra året i rad bäst i 

Viktiga händelser under året

* Arbets- och näringslivskontoret
** Individ och familjeomsorgen

satserna riktade mot företagen i kommunen kommer 
att utökas

Ett regionalt näringslivsprogram kommer att framstäl-
las och utifrån det kommer också ett lokalt närings-
livsprogram utarbetas. Inom näringslivsverksamheten 
håller ett projekt för körsång på att tas fram tillsam-
mans med externa aktörer.
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Barn- och ungdomsnämnden

Förskola
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

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

Barnomsorg ska erbjudas fr 
o m 4 månader efter ansö-
kan registrerats på barn och 
ungdomskontoret.

 
Under året har 119 barn placerats. Av dem har 26 
barn (21,8 %) ej placerats inom 4 månader. 23 barn 
har erbjudits plats på annan förskola.

↘

● Ditt barn erbjuds utevistelse i en utvecklande 
miljö ●

Förskoleverksamhet som be-
drivs utomhus ska genom-
föras i enlighet med läropla-
nen för förskolan

 
Serviceåtagandet kommer att utvärderas och pre-
senteras i delårsbokslutet 2013. −

● I förskolan möter ditt barn personal med pe-
dagogisk högskoleutbildning ●

Andelen personal med peda-
gogisk högskoleutbildning 
ska ligga i nivå med riket.

 

Andelen personal med pedagogisk högskoleutbild-
ning i förskolan är 40 % enligt Skolverkets senaste 
publicerade statistik för september 2012. Andelen 
är  något lägre än motsvarande statistik från 2011.

↘

● Du som förälder erbjuds enskilt samtal om 
ditt barn två gånger per år. ● Minst två enskilda samtal ska 

erbjudas per år. 
 

Serviceåtagandet kommer att utvärderas och pre-
senteras i delårsbokslutet 2013. −

Fritidshemmen, nytt serviceområde för 2012

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

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

●

Föräldrar och elever ska upp-
leva att fritidshemsverksam-
heten erbjuder rekreation 
och en meningsfull fritid som 
stimulerar utveckling och lä-
rande

 

Enkätundersökningen genomförd våren 2012. För-
äldrar anger att barnen trivs och får möjlighet att 
utvecklas i fritidshemsverksamheten. De uppger 
dock generella önskemål om bättre utomhusmiljöer 
samt önskemål om mer aktiviteter för barnen på 
bland annat lov.

−

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

●
Eleverna ska uppleva att de 
kan påverka och få infly-
tande i fritidshemsverksam-
heten.

 

Flertalet av fritidshemmen redovisar att barn och 
elever på fritids upplever att de har inflytande. Vid 
fritidshemmen tillämpas olika former för ökat ele-
vinflytande. Exempel på detta kan vara "en egen 
dag" där ett barn får planera och genomföra en 
egen aktivitet på fritidshemmet.

−

● Du som förälder erbjuds enskilt samtal om 
ditt barn två gånger per år ● Utvärdering via kvalitativ un-

dersökning
 

Fritidshemmen har kommit olika långt med att er-
bjuda föräldrar enskilda samtal två gånger per år. −

Grundskola
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Vid avslutad grundskoleutbildning är du be-
hörig till alla nationella gymnasieprogram ●

100 % av avgångseleverna 
från årskurs 9 är behöriga till 
alla nationella gymnasiepro-
gram 

 

Sammanställning av betyg och analys av andel åk 
9 behöriga till nationella gymnasieprogram visar att 
82 % av avgångseleverna är behöriga till nationellt 
gymnasieprogram. Målet anses inte uppfyllt. 

−

● Vid avslutad grundskoleutbildning har du 
lägst betyget G (E) i samtliga ämnen ● Andel elever med betyget G 

(E) är 100 %
 

Sammanställning och analys av andel elever med 
betyget lägst G (E) visar att målet på 100 % god-
kända elever inte har uppnåtts.

−

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

●
Främjande och förebyg-
gande åtgärder kommer att 
redovisas utifrån enkätun-
dersökningen.

 

Den djupintervju som skulle ligga till grund för ana-
lysen har inte gjorts. Intervjuer kommer att göras 
under vårterminen 2013 och redovisas i delårs-
bokslut 2013.

−

● Du får delta i demokrati- och jämställdhets-
arbete. ●

Klassråd och elevråd skall 
hållas minst 4 gånger per läs-
år. Demokrati- och jämställd-
hetsarbete skall genomsyra 
verksamheten.

 
Klassråd samt elevråd genomförs regelbundet på 
samtliga skolenheter.

→

- Kvalitetsuppföljning 2012
För att hela tiden utvecklas följs nämndens serviceåtaganden upp 
varje år. Barn- och ungdomsnämnden har i år ett nytt serviceom-
råde för Fritidshemmen och har även fått ta över serviceområdet 
Vuxnas lärande från Arbets- och näringslivsnämnden.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Fortsättning Grundskola
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Du skall inte utsättas för kränkande behand-
ling eller utanförskap. ●

Likabehandlingsplanerna 
skall genomgå revide-
ring varje år vilket kom-
mer att kontrolleras.  
Arbetet mot kränkande be-
handling och utanförskap 
skall med hjälp av enkät-un-
dersökningens svar revide-
ras och förbättras. Målet är 
0-tolerans.

 

Likabehandlingsplanerna är reviderade tillsammans 
med eleverna under läsåret. Enkät gällande krän-
kande behandling och utanförskap har ej genom-
förts, ska göras under 2013, likt Öppna jämförelser 
från SKL.

−

●
Du erbjuds en trygg och säker skolskjuts-
transport till skolan enligt gällande skol-
skjutsreglemente.

●

Skolskjutskontrollerna skall 
påvisa förbättringsområden 
så att målet om en trygg och 
säker skolskjutstransport er-
bjuds.

 
Skolskjutskontroller har ej genomförts på samtliga 
enheter. Landeryds skola har ej genomfört skol-
skjutskontroll och därmed anses målet inte uppfyllt.

→

Gymnasieskolan, vildmarksgymnsiet och Traineegymnasiet
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Du undervisas av lärare som har kompetens 
i sitt ämne. ●

Kärnämnesbehörigheten 
bland lärarpersonalen ska 
vara minst 90 %.

 
Målet anses ej uppfyllt då den totala behörigheten 
för kärnämnena uppgår till 87,5 % för de två gym-
nasieenheterna.

↘

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

●
Uppföljning av den indivi-
duella studieplanen sker två 
gånger per år i samband 
med utvecklingssamtal. 

 
Samtliga elever har erbjudits utvecklingssamtal 
minst 2 gånger per läsår.

→

● Du får vara med och planera undervisningen 
och utvärdera dina kurser. ●

Delaktigheten följs upp i sko-
lans kvalitetsredovisning och 
genom enkätundersökning.

 

Den senaste enkäten visar att ca 50 % av eleverna 
inte anser sig vara delaktiga i planeringen av under-
visningen. Andelen var högre när det gällde utvär-
dering av kurser.

→

● Du ges möjlighet att få yrkesexamen från 
gymnasiet. ●

Andelen elever som fullgjort 
gymnasiet vilket ger yrkes-
examen skall vara 100 %.

 
Målet kommer att utvärderas under vårterminen 
2013 och redovisas i delårsbokslutet i augusti 2013. −

● Du får utbildning som ger dig goda och kon-
kurrenskraftiga kunskaper. ●

Genomsnittlig meritpoäng 
ska vara i nivå med riks-ge-
nomsnittet.

 
Målet kommer att utvärderas under vårterminen 
2013 och redovisas i delårsbokslutet i augusti 2013. −

●
Du ges möjlighet att läsa kurser som ger 
grundläggande allmän behörighet till hög-
skolestudier.

●

Andelen elever som läser 
samtliga kurser för grund-
läggande behörighet skall 
uppgå till 70 % samt ande-
len elever som är behöriga 
för högskolestudier är minst 
60 %. Målet är uppnått om 
båda indikatorerna är upp-
nådda.

 

Andelen elever som läser behörighetsgrundande 
kurser uppgår till 70 % inom gymnasiet. Andel elev-
er är behöriga för högskolestudier uppgår till 51,5 
%. Målet anses inte uppfyllt då båda indikatorerna 
inte har uppnåtts.

↘

● Du ska känna delaktighet, trygghet och ge-
menskap under din skolvistelse. ●

Översyn av likabehandlings-
plan sker årligen tillsammans 
med eleverna. Enkät till ele-
verna gällande delaktighet, 
trygghet och gemenskap ge-
nomförs årligen.

 

Likabehandlingsplanerna har reviderats under läs-
året tillsammans med eleverna. Enkät kommer att 
göras under vårterminen 2013 och resultatet redo-
visas i delårsbokslutet 2013.

→

Gymnasieskolan, Introduktionsprogrammet
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●

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

●
50 % av eleverna behöriga 
till gymnasieutbildning efter 
1 år.

 
Målet anses ej uppfyllt då 26 % har uppnått gym-
nasiebehörighet.

↘

● Du undervisas av lärare som har kompetens 
i sitt ämne. ●

Kärnämnesbehörigheten 
bland lärarpersonalen ska 
vara minst 90 %.

 
Målet anses ej uppfyllt då kärnämnesbehörigheten 
uppgår till 75 % bland undervisande personal.

↘
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Hylte kommun vill ge alla barn och elever kunskap, trygghet och en stabil plattform inför 
framtiden. Många av skolorna har en profil med inriktningen utomhuspedagogik och hälsa. 
Gymnasieskolorna i Hylte är uppdelade på tre enheter, Vildmarksgymnasiet, Trainee (lär-
lingsutbildningen) och Introduktionsprogrammen. Alla gymnasieelever har möjlighet att fritt 
välja nationellt program. Från och med 2012 ingår också Vuxenutbildningen i Barn- och 
ungdomsnämnden. 

Barn och elever i centrum - mot ökad måluppfyllelse.

Fortsättning Gymnasieskolan, Introduktionsprogrammet
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

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

●
Uppföljning av den indivi-
duella studieplanen sker två 
gånger per år i samband 
med utvecklingssamtal. 

 
Samtliga elever har erbjudits utvecklingssamtal 
minst 2 gånger per läsår .

→

● Du får vara med och planera undervisningen 
och utvärdera dina kurser. ●

Delaktigheten följs upp i sko-
lans kvalitetsredovisning och 
genom enkätundersökning.

 

Senaste enkätundersökningen visade att 85 % av 
eleverna var nöjda med möjligheten till delaktighet 
i planering av undervisning och att kunna utvärdera 
kurser.

→

● Du ska känna delaktighet, trygghet och ge-
menskap under din skolvistelse. ●

Översyn av likabehandlings-
plan sker årligen. Enkätun-
der-sökning gällande delak-
tighet, trygghet och gemen-
skap genomförs årligen.

 
Likabehandlingsplanerna har reviderats under läsår-
et tillsammans med eleverna. Senaste enkäten visar 
på en hög andel nöjda elever.

→

Vuxnas lärande, tidigare under Arbets- och näringslivsnämnden

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●
Du som studerande utformar tillsammans 
med utbildningsanordnaren en plan avse-
ende hur studierna ska läggas upp och or-
ganiseras.

● Nöjdhetsgrad ska vara minst 
90 %.

 

Sedan höstterminen 2012 har en ny rutin införts för 
studerande vid vuxenutbildningen som innebär att 
studerande träffar studie- och yrksevägledare för ett 
inskrivningssamtal och studieplanering.

→

●
Du som studerande erbjuds en kontakt med 
studie- och yrkesvägledning inom tre arbets-
dagar.

● Avvikelse får vara högst 5 %.  

Funktionen arbetar kontinuerligt med information 
i klasserna och tolk närvarar vid behov. Resultatet 
baseras på att studie och yrkesvägledare kopplat till 
vuxenutbildningen har rekryterats i maj 2012 och 
funktionen inte funnits vid verksamheten tidigare. 

↘

●
Du som företagare kan tillsammans med 
studieanordnaren forma ”skräddarsydda” 
utbildningar.

● Nöjdhetsgrad ska vara minst 
90 %.

 
Resursplanering har påbörjats för att framgent till-
godose åtagandet. −

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

Anordnas utifrån efterfrågan 
- upp till 5 högskolekurser 
varje år. 

 
Under höstterminen 2012 har distanskurser erbju-
dits. Utbudet grundas på efterfrågan.

→

● Du som önskar läsa svenska för invandrare 
erbjuds en plats inom SFI. ● Avvikelse får vara högst 5%.  

Utbildning inom SFI erbjuds inom fem arbetsdagar. 
Kontinuerlig inskrivning bedöms dock vara mindre 
bra kvalitetsmässigt. Utbildning i form av den nya 
introduktionsklassen ger grundläggande svenska-
kunskaper och slussar sedan vidare elever till vidare 
utbildning i svenska språket utifrån elevens förmå-
ga. 

→

Måluppfyllelse
Huvuddelen av de barn vars föräldrar ansöker om 
barnomsorg har fått plats inom de lagstadgade fyra 
månaderna. Andelen högskoleutbildad personal inom 
förskolan uppgår till 40 procent. Under hösten 2012 
har kompetensinsatser gjorts för att utveckla barnskö-
tarnas roll i den läroplanstyrda förskoleverksamheten, 
parallellt pågår också ett aktivt rekryteringsarbete för 
att höja kvaliteten inom förskolan.

Fritidshemmen har genomfört barnsamtal under hös-
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•	 Nämnden har fattat beslut om att uppföra en ny 
förskola i Torup där även en biblioteksfilial ska 
kunna inrymmas.

•	 Kinnareds förskola har utökats med en avdel-
ning med verksamhetsprofil inriktad mot utom-
huspedagogik.

•	 I maj firade Landeryds skola 100-årsjubileum. 
Mellan 350-400 personer besökte skolan under 
öppethusdagen.

•	 Matbespisningen för elever i Unnaryds skola 
flyttades till Unnaryds sjukhem. Den tidigare 
matsalens lokaler används till utökade förskole-
lokaler.

•	 Cirka 200 barn deltog i sommarlägret ”Camp 
Vallsnäs” där det även i år fanns ett brett delta-
gande av föreningslivet i Hylte kommun.

Viktiga händelser under året

Avvikelse 2012: -1 854 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom

•	 Barnomsorg

•	 Grundskola

•	 Grundsärskola

•	 Gymnasieskola

•	 Gymnasiesärskola

•	 Vuxenutbildning samt Svenska för invandrare (SFI)

•	 Individ och familjeomsorg

Ansvarig ordförande: Tommy Edenholm

Ansvarig kontorschef: Mikael Falk

Avvikelse 2012: -1 854 tkr

Nämnden i korthet
ten i syfte att mäta barnens upplevelse av inflytande 
över fritidsverksamheten. Målet anses helt uppfyllt 
då flertalet av fritidshemmen redovisat att barn och 
elever upplever att de har inflytande över verksamhe-
ten. Bland annat tillämpas ”en egen dag” där ett barn 
planera och genomföra en egen aktivitet. 

Målen att ge alla elever inom grundskolan gymnasie-
behörighet och målet att alla elever som slutar årskurs 
9 har lägst betyg E i samtliga ämnen har inte uppfyllts. 
I arbetet med ”Hyltes unga framtid” pågår förändring 
av arbetssätt, kartläggning av brister och analys av nu-
läget för att sträva mot måluppfyllelse. 

Andelen elever som läser högskoleförberedande kurser 
uppgår till 70 procent i kommunens gymnasieskola. Av 
dessa har 51,5 procent klarat behörighetskraven vilket 
inte fullt når uppsatt målnivå. För att klara måluppfyl-
lelsen ska gymnasieskolan ge eleverna mer informa-
tion om behörighetsgivande kurser och uppföljningar 
över resultaten med ansvariga lärare och rektorer. In-
troduktionsprogrammen når inte målet att ge eleverna 
behörighet att söka nationella gymnasieprogram inom 
ett år. Enkät gällande elevernas delaktighet, planering 
av undervisningen och utvärdering av kurser kommer 
att göras under våren 2013. 

Tre av fem mål är helt uppfyllda gällande Vuxenut-
bildning och Svenska för invandrare. Vid Hyltebyg-
dens Lärcentrum pågår ett utvecklingsarbete för att 
erbjuda vuxenutbildning i enlighet med skollagens be-
stämmelser och att skapa möjligheter att möta efter-
frågan på utbildningar för enskilda och näringslivet.

Ekonomisk analys
Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en negativ avvi-
kelse mot budget med 1 854 tkr. Under året har till-
läggsanslag erhållits med 5 954 tkr, varav 3 980 tkr för 
nytt löneavtal, 1 000 tkr till Institutionsvård för barn 
och ungdomar, 464 tkr till Svenska som andra språk, 
281 tkr till Svenska för invandrare och 229 tkr för ut-
ökad barnomsorg i Kinnared. De största negativa av-
vikelserna finns inom verksamheterna grundskola och 
gymnasieskola medan familjehemsvård, förvaltnings-
gemensamt och förskola uppvisar positiv avvikelse. 

Inom grundskolan beror avvikelsen till största de-
len på extra resurser för elever med särskilda behov, 
främst inom Örnaskolans högstadium, men även kost-
nader för skolskjutsar och köp av verksamhet från an-
nan kommun.

Avvikelsen inom gymnasiet förklaras av interkom-
munala avgifter, fler elever går ett fjärde år dels har 
behörighetskraven höjts och allt fler elever byter pro-
gram under gymnasietiden. Familjecentralens positiva 
avvikelse beror på att det varit färre placeringar inom 
verksamheten familjehemsvård.

Framtiden
Barn och ungdomsnämnden fortsätter det prioriterade 
arbetet mot att fler elever i Hylte kommun når målen 
för grundskolan och når behörighet till gymnasiesko-

lans nationella yrkes- eller studieförberedande pro-
gram. De elever som avslutat grundskolan och som 
inte når behörighet till nationellt program skall ges 
bästa förutsättningar att inom introduktionsprogram-
mets (IM) olika inriktningar nå behörighet till natio-
nellt program alternativt nå de mål som planerats via 
den individuella studieplanen. 

Barn- och ungdomsnämnden kommer att arbeta med 
att vidareutveckla den kommunala vuxenutbildningen 
i enlighet med skollagstiftningen och lokala behov i 
samverkan med näringslivet. Ny lagstiftning börjar 
gälla den första januari 2013 som ställer ytterligare 
krav på socialtjänstens handläggning när det bland an-
nat gäller tidsåtgång och personalresurser för barna-
vårdsutredningar och familjehemsplaceringar.
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Året i siffror (tkr)
Verksamhet  Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011 2010
Nämnd och styrelse 448 388 60 390 318
Musikskola/ kulturskola 1 876 1 880 -4 1 864 1 750
Fritidsgårdar 172 199 -27 120 228
Öppen förskola 699 649 50 673 736
Förskola, pedagogisk omsorg 41 241 40 692 549 38 417 36 513
Fritidshem 7 725 8 156 -431 7 712 7 843
Förskoleklass 3 592 2 987 605 2 734 2 835
Grundskola, särskola, asylundervisning 104 098 106 500 -2 403 103 259 100 633
Gymnasieskola, gymnasiesärskola 54 956 56 995 -2 039 55 542 59 831
Lärcentrum/Vuxenutbildning 3 828 3 030 798 3 833 3 873
Svenska för invandrare 1 175 1 288 -113 933 1 028
Förvaltningsgemensamma kostnader 7 239 6 570 669 5 516 5 598
Central administration 2 479 2 821 -342 2 708 2 654
Familjecentralen 13 164 12 391 773 13 980 11 644
Total 242 690 244 544 -1 854 237 681 235 484

Landeryds skola firade 100 år under 2012.
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Omsorgsnämnden
- Kvalitetsuppföljning 2012
För att hela tiden utvecklas följs nämndens serviceåtaganden 
upp varje år. Omsorgsnämnden uppfyller till exempel helt ser-
viceområdet Omsorg i hemmet.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Anhörigstöd
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Din ansökan tas om hand utan dröjsmål och 
du får ett beslut hemskickat inom 4 veckor ● Beslut inom 4 veckor, av-

stämning via registrering
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

●
Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

Minst 4 stödsamtal per år, 
uppföljning av antal samtals-
grupper samt kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

Uppföljning av anordnade 
informationstillfällen samt 
kvalitativ undersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

● Årlig kvantitativ uppföljning  Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●

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

●
Årlig kvantitativ uppföljning 
av samtliga delar inom åta-
gandet

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

Boende
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Din ansökan tas om hand utan dröjsmål och 
du får ett beslut hemskickat inom 4 veckor ● Beslut inom 4 veckor, av-

stämning via registrering
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

● Du blir bemött med respekt utifrån dina uni-
ka behov, alla medarbetare har tystnadsplikt ●

Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

●
Larm besvaras inom 15 mi-
nuter, uppföljning via regist-
rering

 

Av ca 193 000 larm är det 320 (0,2 %) som inte 
besvarats inom 15 min. Ca 100 av dem beror på fel 
i larmsystemet. Larm besvaras via larmtelefon och 
återställs i den boendes lägenhet. Om den boende 
larmar utanför lägenheten sker även åtgärden där 
utan återställning i lägenheten.

↘

●
Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, ak-
tivering och träning i en genomförandeplan

● Uppföljning via registrering  Åtagandet bedöms vara uppfyllt ↗

● Du får tre lagade mål näringsrik mat om da-
gen, mellanmål samt specialkost vid behov ●

Viktkontroll och samverkan 
med kostenheten för upp-
följning av nöjdhetsgrad

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

●
Uppföljning genom enkät-
undersökning och antalet 
anmälningar enligt SoL* och 
HSL*

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

*SoL – Socialtjänstlagen, HSL – Hälso- och sjukvårdslagen
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Omsorg i hemmet
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Din ansökan tas om hand utan dröjs mål och 
du får ett beslut hemskickat inom 4 veckor ● Beslut inom 4 veckor, av-

stämning via registrering
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du blir bemött med respekt utifrån dina 
unika behov, alla våra medarbetare har tyst-
nadsplikt

●
Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, ak-
tivering och träning i en genomförandeplan

● Uppföljning via registrering  Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

● Om vi får nyckel av dig hanterar vi den på 
ett säkert sätt ● Uppföljning via avvikelse-

rapportering
 

1 nyckel har försvunnit. Det åtgärdades omgående 
genom utbytt lås.

↘

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

●
Uppföljning genom enkät-
undersökning och antalet 
anmälningar enligt SoL* och 
HSL*

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Om du har ett trygghetslarm in stallerat, får 
du vid larm svar direkt från SOS larmcentral 
därefter kommer vi till dig inom 45 minuter, 
både dag och natt

●
Larm besvaras inom 45 mi-
nuter, uppföljning via regist-
rering

 
Av 14 777 larm har 1 inte besvarats inom 45 minu-
ter. I det fallet prioriterades ett annat larm.

↗

Bostad med särskild service
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Din ansökan tas om hand utan dröjsmål och 
du får ett beslut hemskickat inom 8 veckor ● Beslut inom 8 veckor, av-

stämning via registrering
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du blir bemött med respekt utifrån dina 
unika behov, alla våra medarbetare har tyst-
nadsplikt

●
Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, ak-
tivering och träning i en genomförandeplan

● Uppföljning via registrering  Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du får vid behov hjälp och stöd med att pla-
nera och genomföra aktiviteter i ditt dagliga 
liv

●
Uppföljning genom enkät-
undersökning och antalet 
anmälningar enligt SoL* och 
HSL*

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

Stöd och service i hemmet
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Din ansökan tas om hand utan dröjsmål och 
du får ett beslut hemskickat inom 8 veckor ● Beslut inom 8 veckor, av-

stämning via registrering
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du blir bemött med respekt utifrån dina 
unika behov, alla våra medarbetare har tyst-
nadsplikt

●
Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

Uppföljning genom enkät-
undersökning och antalet 
anmälningar enligt SoL* och 
HSL*

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →
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Måluppfyllelse
Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligade 
i fem serviceåtaganden, Omsorg i hemmet, Stöd och 
service i hemmet, Boende, Bostad med särskild service 
samt Anhörigstöd. Till dessa åtaganden finns resurser 
och kvalitetsindikatorer kopplade som möjliggör och 
förtydligar på vilket sätt uppföljning/utvärdering ska 
ske.

Uppföljningen 2012 visar en positiv förändring inom 
serviceåtagandena omsorg i hemmet, boende, bostad 
med särskild service, förändringen avser åtagandet om 
genomförandeplan. I åtagandet utlovas att: Du får en 
personlig kontakt som tillsammans med dig samord-
nar dina behov av stöd, aktivering och träning i en 
individuell genomförandeplan. 2012 har samtliga om-
sorgstagare en upprättad genomförandeplan.

För att tydligare kunna bedöma om ett åtagande är 
uppfyllt eller inte, finns behov av tydligare indikatorer 
för vad som är acceptabel nivå. 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen att ge-
nomföra brukarundersökningar inom omsorg om äld-
re. Syftet är att se hur omsorgstagarna upplever den 
hjälp och den omsorg de får, samt hur väl de upplever 
att insatserna motsvarar deras behov. De kvalitets-
undersökningar som omsorgsnämnden beslutat göra 
vartannat år skulle kunna ersättas av de årliga under-
sökningar som Socialstyrelsen genomför.

För att kartlägga och minska risker används metod för 
internkontroll avseende verksamhetsprocesser i fler 
verksamheter och metodutveckling fortsätter. 

Verksamheten registreras i Senior alert - ett nationellt 
kvalitetsregister som bidrar till att utveckla arbets-
metoder för att förebygga fall, undernäring, trycksår 
samt vårdrelaterade infektioner.

Verksamheten registrerar även i det nationella kvali-
tetsregister, Svenska palliativregistret, som är ett verk-
tyg för att utveckla den palliativa vården.

Under 2012 har verksamheten anslutit till ytterligare 
ett kvalitetsregister, BPSD (ett samlingsbegrepp för 
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens-
sjukdom). Det är ett kvalitetsregister som kommer att 
kunna ge medarbetare bättre kunskaper och verktyg 
som kan användas inom omsorg om människor med 
demenssjukdom.  

Under året har verksamheterna infört nya rutiner 
utifrån kvalitetsindikatorerna för att öka kvaliteten i 
både det förebyggande arbetet och i den palliativa vår-
den och omsorgen. För att samordna insatserna kring 
den enskilde omsorgstagaren, har det bland annat 
utvecklats en metod för vård- och omsorgsplanering 
(VOP-möten) där samarbetet mellan de olika profes-

sionerna förstärks med den enskilde omsorgstagarens 
behov i centrum. 

Ekonomisk analys
Bokslutet 2012 visar en negativ avvikelse om 181 tkr 
i förhållande till budget. Bokslutet inkluderar en löne-
kompensation om 2 228 tkr. Den negativa avvikelsen 
beror till största delen på extra personalförstärkning 
inom särskilt boende på grund av utåtagerande de-
menssjukdom. 

Framtiden
Socialstyrelsen har utfärdat en ny föreskrift som trä-
der i kraft 2014-01-01. Den handlar om bemanning i 
demensboenden och medför förändrade bemannings-
krav i särskilt boende och ökade krav på bedömning, 
beslut och uppföljning gällande biståndsinsatser. De 
nya kraven kommer att innebära ökade kostnader för 
Hylte kommun.

Nya generationer kommer att ställa andra krav på 
omsorgen. Verksamheterna ska fortsätta att utvecklas 
åt ett tydligare kundfokus och anpassas efter de nya 
kraven. För att möta dessa önskemål och behov måste 
en långsiktig strategi ta form gällande boendeformer 
och övriga insatser.

För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma 
och motverka mer kostnadsintensiva framtida insat-
ser bör nämnden fortsätta arbeta med förebyggande 
insatser ur ett rehabiliterande och habiliterande per-
spektiv.

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen pekar 
mot ett perspektivskifte i synen på äldre personer och 
deras åldrande. Nämndens uppgift blir att anpassa 
verksamheterna utifrån den värdegrund som numera 
finns reglerad i socialtjänstlagen och utifrån de av 
nämnden beslutade värdighetsgarantierna.

Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven 

Ny arbetsplats för daglig verksamhet

Avvikelse 2012: -181 tkr

Ansvarsområden 
 
Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom

•	 Äldreomsorg

•	 Omsorg om funktionshindrade

•	 Kommunal hälso- och sjukvård

Ansvarig ordförande: Bo Gunnar Åkesson

Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

Avvikelse 2012: -181 tkr

Nämnden i korthet

Daglig verksamhet driver tillsammans med Treklövern personalrestaurangen ”Två bagare 
och en smet” i kommunhuset sedan våren 2012. Det är arbetsplatser där man gör allt från 
att baka och tillaga till att leverera och ta betalt för den mat som serveras.
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•	 Daglig verksamhet driver tillsammans med Tre-
klövern personalrestaurangen ”Två bagare och 
en smet” i kommunhuset sedan våren 2012.

•	 Antalet barn som beviljats korttidsvistelse har 
ökat.

•	 Omsorgstyngden ökar inom den socialpsykia-
triska enheten.

•	 Antal omsorgstagare med utåtagerande de-
menssjukdom ökar på de särskilda boendena. 

•	 VOP, vård- och omsorgsplanering – ett samar-
bete mellan de olika professionerna förstärks, 
med den enskilde omsorgstagarens behov i 
centrum.

•	 Daglig verksamhet driver tillsammans med Tre-

Viktiga händelser under året

Året i siffror (tkr)
  Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011  2010
Nämnds- & styrelseverksamhet 318 377 -59 421 331
Vård o omsorg, SoL* och HSL* 114 233 113 583 649 110 827 106 647
Insatser enligt LSS* och SFB* 21 827 22 129 -303 20 874 21 653
Förebyggande verksamhet 5 230 5 162 68 4 839 4 646
Kontorsledning 8 388 8 924 -536 7 155 6 941
Total 149 995 150 176 -181 144 116 140 218

av dagverksamhet och boendestöd med all sannolik-
het att fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta att 
utveckla boendestödsteam och boende för att kunna 
arbeta med målgruppen på hemmaplan och därmed 
undvika mer kostnadsintensiva insatser. Socialpsykia-
trin bör utveckla arbetet ännu mer mot arbetsinriktad 
rehabilitering.

En inventering visar ett ökat behov av boende inom 
LSS verksamhetsområde de närmaste åren. Nämnden 
bör fortsätta sin planering för möjliga boendeformer 
för att möta dessa behov.

Vad gör vi i morgon och framåt för att bli en mer att-
raktiv arbetsgivare? Den aktuella frågan är central för 
att kunna tillgodose den framtida kompetensförsörj-
ningen. 

*SoL – Socialtjänstlagen, HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, LSS – Lagen om stöd och service till vissa 
Funktionshindrade, SFB - Socialförsäkringsbalken

Höstro, Långaryd



Läs om kommunens resultaträkning, balans-
räkning, redovisning av drift och kassaflöden 
under 2012.

Våra räkenskaper
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Resultaträkning (MKR)

Resultaträkning (MKR)
Not Kommunen

Budget Bokslut Bokslut
2012 2012 2011 2012 2011

Verksamhetens intäkter 1 184,2 208,3 155,0 273,7 183,8

  Varav jämförelsestörande poster 1 0,0 9,5 0,0 9,5 0,0

Verksamhetens kostnader 2 -622,0 -652,1 -589,4 -704,8 -602,5

  Varav jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar 7,8,19 -23,0 -26,9 -24,2 -34,3 -31,4

Verksamhetens nettokostnad -460,8 -470,7 -458,6 -465,4 -450,1

Skatteintäkter 3 364,5 366,9 354,8 366,9 354,8

Generella statsbidrag och utjämning 4 108,9 111,4 112,5 111,4 112,5

Finansiella intäkter 5 2,1 2,2 1,3 2,4 1,4

Finansiella kostnader 6 -9,6 -7,1 -7,3 -12,6 -12,9

Resultat efter finansiella poster 5,2 2,7 2,5 2,7 5,6

Extraordninära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 5,2 2,7 2,5 2,7 5,6

Balansräkning (MKR)

2012 2011 2012 2011
Tillgångar

Anläggningstillgångar 445,3 408,9 594,5 560,0

Immateriella 7 6,3 2,8 6,3 2,8

Materiella 8 435,6 402,8 584,8 553,6

Finansiella 9 3,4 3,3 3,5 3,6

Omsättningstillgångar 60,0 50,1 79,0 66,7

Kortfristiga fordringar 10 59,5 49,0 65,0 54,0

Kassa och bank 11 0,6 1,1 14,0 12,8

Summa tillgångar 505,4 459,0 673,6 626,7

Eget kapital, avsättning och skulder

Eget kapital 141,6 138,9 170,7 168,0

   varav årets resultat 12 2,7 2,5 2,7 5,6

Avsättningar 10,2 10,0 10,2 10,0

Pensioner och liknande förpliktelser 13 8,5 6,1 8,5 6,1

Övriga avsättningar 14 1,7 3,9 1,7 3,9

Skulder 353,6 310,1 492,7 448,7

Långfristiga 15 244,2 211,5 364,9 332,7

Kortfristiga 16 109,3 98,6 127,8 116,0
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder

505,4 459,0 673,6 626,7

Ansvarsförbindelser och panter
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 17 237,0 238,2 237,0 238,2

Övriga ansvarsförbindelser 18 113,8 114,5 1,5 1,9

Ställda panter 0,0 0,0 8,8 8,8

KoncernenKommunen

KoncernenKommunen
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Not
2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten

Årets resultat inkl justering eget kapital 12 2,7 2,5 2,7 5,6

Justering för av- och nedskrivningar 19 26,9 24,2 34,1 31,3

Justering för direktavskrivning 8 1,6 0,0 1,6 0,0

Justering för gjorda avsättningar 13, 14 0,2 -4,9 0,2 -4,9

Medel från den löpande verksamheten 31,4 21,9 38,6 32,0

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 10 -10,5 -3,3 -14,4 -4,0

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 16 10,7 -26,3 15,2 -22,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,1 -7,8 37,7 5,6

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 7 -3,5 -0,8 -3,5 -0,8

Investering i materiella anläggningstillgångar 8 -61,3 -45,7 -67,2 -52,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 9 -0,1 -0,9 0,2 -0,7

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 9 0,0 0,1 0,0 0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -64,9 -47,4 -70,4 -53,5

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån (+) 15 35,0 53,0 35,0 53,0

Amortering av skuld (-) 15 -1,2 -1,2 -1,6 -1,5

Överföring till kortfristig del av långfristig skuld 15 -1,2 4,0 -1,2 4,0

Skuld anläggningsavgifter 15 0,1 0,0 0,1 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32,7 55,8 32,3 55,5

Årets kassaflöde -0,5 0,7 1,3 7,6

Likvida medel vid årets början 1,0 0,3 12,7 5,0

Likvida medel vid årets slut 0,6 1,0 14,0 12,6

Kassaflödesanalys (MKR)
KoncernenKommunen

Hyltebruk centrum
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Noter

                
2012 2011 2012 2011

Not 1 Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 325,7 331,2 431,8 374,6
   avgår kommuninterna intäkter 117,4 176,2 120,2 178,7

Verksamhetens intäkter 208,3 155,0 273,7 183,8
   försäljning av varor och tjänster 28,0 29,8 42,1 40,7
   avgifter 55,1 44,4 14,3 29,9
   hyror och arrende 45,5 10,4 137,5 42,7
   bidrag 61,1 52,2 61,1 52,2
   övriga intäkter 18,7 18,2 18,7 18,4

Jämförelsestörande poster 9,5 0,0 9,5 0,0
   AFA Försäkring premier 2007-2008 9,5 0,0 9,5 0,0

Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnad enligt driftsredovsiningen 769,5 765,6 861,1 793,2
   avgår kommuninterna kostnader 117,4 176,2 120,2 178,7

Verksamhetens kostnader 652,1 589,4 704,8 602,5
   löner 266,8 262,7 274,1 266,0
   arbetsgivaravgifter 97,7 96,3 100,2 97,6
   förändring semesterlöneskuld inkl okompenserad övertid 1,2 -0,9 1,2 -0,9
   material 26,7 25,5 26,7 25,5
   tjänster 17,3 14,9 17,3 14,9
   övriga kostnader 211,7 164,3 254,6 172,8
   pensionskostnader 30,8 26,5 30,8 26,5
      pensionsutbetalningar inkl förvaltningsavgift 10,3 9,4 10,3 9,4
      förmånsbestämd ålderspension 0,8 -0,3 0,8 -0,3
      löneskatt på pensioner 6,0 5,5 6,0 5,5
      förändring pensionsavsättning 1,2 0,4 1,2 0,4
      avgiftsbestämd ålderspension 12,5 11,6 12,5 11,6

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Not 3 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter innevarande år 362,2 345,9 362,2 345,9
Preliminär slutavräkning innevarande år 4,6 7,4 4,6 7,4
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,1 1,5 0,1 1,5
Summa 366,9 354,8 366,9 354,8
Avräkningsbelopp
Preliminär slutavräkning, kronor per invånare 451 727
Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare 7 144

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 89,2 91,9 89,2 91,9
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 11,4 9,2 11,4 9,2
Regleringsbidrag/avgift 5,0 10,4 5,0 10,4
LSS utjämning bidrag/avgift -12,7 -16,4 -12,7 -16,4
Fastighetsavgift 18,4 17,3 18,4 17,3
Summa 111,4 112,5 111,4 112,5

Not 5 Finansiella intäkter
Intäktsräntor på likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0
Borgensavgift 1,1 1,1 1,1 1,1
övriga intäkter 1,1 0,1 1,3 0,3
Summa 2,2 1,3 2,4 1,4

Noter
KoncernenKommunen
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2012 2011 2012 2011
Not 6 Finansiella kostnader
Räntor på upplåning 6,8 6,8 12,3 12,4
Ränta på pensionsavsättning 0,2 0,4 0,2 0,4
Övriga räntor 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa 7,1 7,3 12,6 12,9

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 9,4 4,9 9,4 4,9
Ackumulerade avskrivningar -3,1 -2,1 -3,1 -2,1
Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ackumulerade uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokfört värde 6,3 2,8 6,3 2,8
Avskrivningstider 5 år 5 år

Redovisat värde vid årets början 2,8 2,8 2,8 2,8
Investeringar 3,4 0,8 3,4 0,8
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -1,0 -0,8 -1,0 -0,8
Överföring från eller till annat slag av tillgång 1,1 0,0 1,1 0,0
Redovisat värde vid årets slut 6,3 2,8 6,3 2,8

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Mark och byggnader
Anskaffningsvärde 682,2 641,3 923,4 877,4
Ackumulerade avskrivningar -289,2 -268,7 -354,9 -327,4
Ackumulerade nedskrivningar -12,6 -11,0 -40,5 -38,9
Ackumulerade uppskrivningar 26,6 26,6 26,6 26,6
Bokfört värde 407,1 388,3 554,6 537,7
Avskrivningstider 5-33 år 5-33 år

Redovisat värde vid årets början 388,3 366,7 537,7 516,6
Investeringar 56,2 41,4 61,4 47,8
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -20,5 -19,8 -27,5 -26,7
Överföring från eller till annat slag av tillgång -15,3 0,0 -15,4 0,0
Övriga förändringar -1,6 0,0 -1,6 0,0
Redovisat värde vid årets slut 407,1 388,3 554,5 537,7

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 100,6 81,2 105,2 85,2
Ackumulerade avskrivningar -72,6 -67,2 -75,5 -69,8
Ackumulerade nedskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Ackumulerade uppskrivningar 0,8 0,8 0,8 0,8
Bokfört värde 28,5 14,5 30,2 15,9
Avskrivningstider 3, 5 och 10 år 3, 5 och 10 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar utom för anläggningar för deponi, se avsnittet 
redovisningsprinciper. Pågående investeringar avskrivs ej.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella anläggningstillgångar.

KoncernenKommunen
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2012 2011 2012 2011

Maskiner och inventarier (forts)
Redovisat värde vid årets början 14,5 13,8 15,9 15,5
Investeringar 5,2 4,3 5,8 4,4
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -5,4 -3,6 -5,7 -3,9
Överföring från eller till annat slag av tillgång 14,2 0,0 14,2 0,0
Redovisat värde vid årets slut 28,5 14,5 30,2 15,9

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Kommuninvest Ekonomiska förening 0,5 0,5 0,5 0,5
Övriga aktier och andelar 0,3 0,1 2,0 2,2
Grundfondskapital koncernbolag 1,7 1,7 0,0 0,0
Utlämnat lån Skidklubben 0,9 0,9 0,9 0,9
Summa 3,4 3,3 3,5 3,6

Not 10 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15,6 10,9 20,9 15,4
Statsbidragsfordringar 1,9 1,9 1,9 1,9
Mervärdeskattsfordringar 11,2 3,7 11,2 3,7
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 30,7 32,0 30,9 32,5
Övriga kortfristiga fordringar 0,1 0,5 0,1 0,5
Summa 59,5 49,0 65,0 54,0

Not 11 Kassa och bank

Not 12 Eget kapital
Ingående balans 138,9 136,4 168,0 162,4
Årets resultat 2,7 2,5 2,7 5,6
Summa 141,6 138,9 170,7 168,0
  

Not 13 Avsättningar pensioner
Avsättningar pensioner exkl ÖK-SAP 4,4 3,3 4,4 3,3
Avsättningar pensioner ÖK-SAP 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsättningar särskild löneskatt 1,7 1,2 1,7 1,2
Andra pensionsavsättningar 2,4 1,6 2,4 1,6
Summa 8,5 6,1 8,5 6,1

ÖK-SAP = överenskommen särskild avtalspension

Ingående avsättningar pensioner 6,1 6,0 6,1 6,0
Nyintjänand pension 2,0 0,4 2,0 0,4
Ränte- och beloppsförändring 0,2 -0,2 0,2 -0,2
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,2 0,0 0,2
Pensionsutbetalningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Förändring av löneskatt 0,5 0,0 0,5 0,0
Summa avsatt till pensioner 8,5 6,1 8,5 6,1
Aktualiseringsgrad  % 94 93

Förtroendevalda med visstidspension 3 3
Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomiska 
förening har därefter beslutat om insatsemission om sammanlagt 4 725 kr för Hylte kommun. Kommunens 
totala kapital i Kommuninvest ekonomiska förening uppgick 2012-12-31 till 545 tkr.

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 kredit om 50 mkr. Utnyttjat under kortfristiga skulder.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

KoncernenKommunen
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2012 2011 2012 2011
Not 14 Övriga avsättningar
Avsättning medel till återställande av avfallstipp
Ingående balans 1,6 2,9 1,6 2,9
Avsättningar under året 0,0 1,1 0,0 1,1
Ianspråktaget belopp under året -1,6 -2,4 -1,6 -2,4
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående balans 0,0 1,6 0,0 1,6

Avsättning medel till omstrukturering
Ingående balans 2,3 2,6 2,3 2,6
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Ianspråktaget belopp under året -0,5 -0,4 -0,5 -0,4
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående balans 1,7 2,3 1,7 2,3

Avsättning medel till arbetslösa ungdomar
Ingående balans 0,0 3,3 0,0 3,3
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Ianspråktaget belopp under året 0,0 -2,8 0,0 -2,8
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 -0,5 0,0 -0,5
Utgående balans 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 15 Långfristiga skulder
Lån i bank och kreditinstitut 244,1 211,5 364,8 332,7
   Nyupplåning under året 35,0 53,0 35,0 53,0
   Amortering -1,2 -1,2 -1,6 -1,5
   Överföring till kortfristig del av långfristig skuld -1,2 4,0 -1,2 4,0
   Skuld anläggningsavgifter 0,1 0,0 0,1 0,0
Lån fördelade på räntebindningstid
1-3 månader 162,6
3 år 55,0
5 år 26,5
Summa 244,1
Lån fördelade på förfallodatum
Löpande tills vidare 162,6
2014-03-03 30,0
2015-05-12 25,0
2017-20-13 26,5
Summa 244,1
2012-12-31 var 230,5 mkr lånade av Kommuninvest och 
14,8 mkr av Södra Hestra Sparbank i Hyltebruk.

Genomsnittlig räntesats 31 dec på långfristiga lån 2,48%

Not 16 Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 15,7 20,0 16,1 20,3
   Varav kortfristig del av långfristig skuld 1,2 0,0 1,2 0,0
Leverantörsskulder 30,8 18,5 34,5 21,2
Preliminärskatt och övriga löneavdrag 6,1 5,2 6,1 5,2
Skulder till staten 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kortfristiga skulder 5,0 4,1 7,4 4,3
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 51,7 50,8 63,7 65,0
   upplupen pensionskostnad på avgiftsbestämd del 11,7 11,4 11,7 11,4
   upplupen löneskatt 2,8 2,8 2,8 2,8
   upplupen semesterlön och okompenserad tid 18,3 17,4 18,3 17,4
   upplupen arbetsgivaravgift 7,0 6,3 7,0 6,3
   förutbetalda skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 109,3 98,6 127,8 116,0

Avfallstippen: Avsättningen avser återställandet av avfallstippen Borabo, avsättningen uppstår genom överskott från 
verksamheten för avfallshantering.

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

Arbetslösa ungdomar: 2009 avsattes 4,0 mkr för att öka sysselsättningen för de arbetslösa ungdomarna i 
kommunen. Projektet har slutredovisats under 2011.

KoncernenKommunen
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Noter

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar

                      
2012 2011 2012 2011

Not 17 Pensionsförpliktelser

Ingående ansvarsförbindelse 191,7 172,8 191,7 172,8
Aktualisering -0,6 0,2 -0,6 0,2
Ränteuppräkning 2,8 3,3 2,8 3,3
Basbeloppsuppräkning 6,7 2,2 6,7 2,2
Sänkning diskonteringsränta och bromsen 0,0 22,0 0,0 22,0
Övrig post -1,6 -1,2 -1,6 -1,2
Årets utbetalningar -8,4 -7,6 -8,4 -7,6
Summa pensionsförpliktelser 190,7 191,7 190,7 191,7
Löneskatt 46,3 46,5 46,3 46,5
Utgående ansvarsförbindelse 237,0 238,2 237,0 238,2

Not 18 Borgensförbindelser
Kommunala bostadsbolag 112,3 112,6 0,0 0,0
Egna hem 0,0 0,2 0,0 0,2
Brännö Folkets park 0,6 0,8 0,6 0,8
Tågdagarna 0,9 0,9 0,9 0,9

Not 19 Avskrivningar och nedskrivningar
Planenlig avskrivning

   Immateriella anläggningstillg. 1,0 0,8 1,0 0,8
   Maskiner och inventarier 5,4 3,6 5,7 3,9
   Byggnader och mark 20,5 19,8 27,5 26,6
Summa 26,9 24,2 34,3 31,4

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del. 

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomiska 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 del 
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 Kommuninvesst ekonomiska förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hylte kommuns ansvr enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268,0 miljarder kr och 
totala tillgångar till 272,8 miljarder kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 303,1 miljoner kr 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 308,8 miljoner kr.

KoncernenKommunen
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Driftsredovisning (mkr)

Budget Redovisning Avvikelse
2012 2012 2012

Kommunfullmäktige 0,5 0,5 0,0
varav fullmäktige 0,5 0,5 0,0
varav valnämnd 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelsen inkl förvaltningar 44,9 44,3 0,6
varav styrelsen 2,0 1,8 0,1
varav kommunledningskontor 31,4 31,0 0,4
varav räddningstjänst 9,7 9,7 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd 15,1 17,4 -2,4
varav fastigheter -1,6 -1,6 0,0
varav vatten- och avlopp -0,1 -0,1 -0,1
varav interna verksamheter -0,5 0,2 -0,7
Arbets- och näringslivsnämnd 33,4 35,2 -1,9
varav ekonomiskt bistånd 7,8 9,2 -1,5
varav flyktingmottagande -0,3 -0,2 0,0
Revision 0,7 0,6 0,1
Överförmyndaren 0,5 0,5 0,0
Barn- och ungdomsnämnd 242,7 244,5 -1,9
varav grundskola/barnomsorg 159,0 157,4 1,6
varav gymnasieskola 55,8 57,8 -2,0

Omsorgsnämnd 150,0 150,2 -0,2

varav vård och omsorg 114,2 113,6 0,6

varav insatser enligt LSS och LASS 21,8 22,1 -0,3
Tillsynsnämnd 0,1 0,1 0,0

Summa nämnder 487,8 493,4 -5,6

2011
0,7
0,7
0,0

47,1
2,0

33,4
9,7

19,7
0,3
1,1
0,8

36,9
7,2
0,9
0,7
0,3

232,9
152,8
55,5

142,8

110,8

19,9
0,1

481,2

Hyltebruk



64 VÅRA RÄKENSKAPER

 
Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsredovisning (tkr)
Budget 

projektet 
totalt

Budget 2012 
(inkl överföring 

från 2011)

Utfall 
2012

Avvikelse 
2012

Prognos 
projektet 

totalt

Prognos 
färdig- 

ställande år
Lokalinvesteringar 124 663 34 167 12 097 22 070
Ombyggnad fastigheter enl nämndens prioritering 2 665 2 665 3 999* -1 334 Löpande Delakt.
Skydd mot olyckor 1 500 1 437 652 785 Löpande Delakt.
Renovering Örnahallen 20 000 9 215 1 872 7 343 30 500 2014
Tillgänglighetsanpassning, Lagkrav 2010 1 124 456 0 456 Löpande Delakt.
Kommunhus tillgänglighetsanpassning 1 000 622 0 622 Löpande Delakt.
Unnaryds skola tillgänglighetsanpassning hiss 600 600 0 600 600 2013
Drift- och övervakningssystem energi 1 500 1 000 0 1 000 Löpande Delakt.
Energieffektivisering 854 854 832 22 Löpande Delakt.
Energieffektivisering centrumhus 0 0 1 256 -1 256 1 837 2013
Kundanpassning centrumhus 2 200 1 702 1 762 -60 3 764 2013
Ombyggnad Örnaskolan 46 811 0 1 019 -1 019 48 608 2012
Reservkraft Örnaskolan 1 200 1 180 0 1 180 Löpande Delakt.
Torups skola entré vändplan 200 34 0 34 166 2011
Nytt golv G:a hallen och Unnaryds sporthall 300 167 0 167 300 2012
Upprustning idrottsplatser 500 500 0 500 500 2013
Konvertering biobränsle 900 900 0 900 900 2014
Ny förskola Torup (Bjälkagården) 12 000 11 835 298 11 537 16 000 2013
Ombyggnad Örnaskolan låg och mellan 30 000 1 000 276 724 30 000 2015
Idrottshall Torup 0 0 37 -37 1 600 2013
Torulund 809 0 74 -74 809 2012
Avskärande dike Örnaskolan 500 0 6 -6 500 2013
Rydöbruk skola, tak, staket 0 0 13 -13 13 2012
Gata, park, skog och exploatering 20 633 18 194 2 911 15 283
Exploatering industrimark 2 500 2 253 0 2 253 Löpande Delakt.
VA, gata industriområde Landeryd 1 942 1 181 1 181 0 1 942 2012
Nya Torups centrum 316 316 0 316 316 2013
Torups centrum etapp 2 4 000 3 830 0 3 830 4 000 2013
Upprustning lekplatser 100 111 111 0 111 2012
Nytt bostadsområde 5 000 4 953 0 4 953 Löpande Delakt.
Sanering trafikmiljö 500 500 21 479 Löpande Delakt.
Upprustning Nissanleden Hyltebruk 1 250 425 63 362 1 250 2014
Centrumparken Hyltebruk 200 200 198 2 198 2012
Gångväg runt sjön Torup 400 400 7 393 400 2013
Gång- och cykelvägar 1 000 1 000 485 515 Löpande Delakt.
Utbyte äldre maskiner 1 200 1 200 615 585 1 700 2013
Reinvestering gata och park 100 100 41 59 Löpande Delakt.
30-40-60 skyltar 575 175 0 175 575 2014
Reinvestering asfaltsbeläggning 1 500 1 500 0 1 500 Löpande Delakt.
Upprustning badplatser 50 50 189 -139 189 2012
Vatten- och avlopp 53 448 51 455 25 352 26 103
VA verksamhet enl nämndens prioritering 12 570 12 570 6 145 6 425 Löpande Delakt.
Sanering ledningsnät 7 378 7 378 5 105 2 273 Löpande Delakt.
Hyltebruks reningsverk 30 000 29 769 12 387 17 382 30 000 2013
Vattenverk Torup 3 500 1 738 1 715 23 3500 2013
Renhållning 18 500 15 510 15 561 -51
Ny återvinningscentral 14 000 11 010 13 059 -2 049 17 000 2012
Bruna kärl 1 000 1 000 0 1 000 1 000 2013
Ramp 500 500 0 500 500 2013
Insamlingskärl 1 000 1 000 1 100 -100 1 100 2012
Sluttäckning deponi 2 000 2 000 1 402 598 Löpande Delakt.
Övriga investeringar 13 591 13 208 8 890 4 318
Raminvesteringar 2 716 2 716 1 645 1 071 Löpande Delakt.
IT investeringar 7 486 7 486 5 021 2 465 Löpande Delakt.
Markinköp/markförsäljning 0 0 859 -859 Löpande Delakt.
Bibliotek, diskar, hyllor mm 164 164 164 0 164 2012
Räddningstjänstmaterial 100 65 62 3 100 2012
Tankbrandbil 2 400 2 400 935 1 465 2580 2013
Vildmarksgymnasiet, båtar 425 77 50 27 425 2012
Reinvestering lokalvård 100 100 105 -5 Löpande Delakt.
Reinvesteringar kostverksamheten 200 200 49 151 Löpande Delakt.
Totalt 230 835 132 534 64 811 67 723

* Diskussion pågår med Region Halland gällande ombyggnad tandläkaren. Slutkostnad ej klar.
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Redovisningsprinciper
Kommunen
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmel-
serna i Lagen om kommunal redovisning och följer de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommu-
nal redovisning. I de fall redovisningen avviker från 
dessa rekommendationer anges detta särskilt.

Periodisering av kostnader och intäkter
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret 
har i huvudsak belastat respektive tillgodoräknats 
årets redovisning. I enlighet med rekommendation nr 
4, från Rådet för kommunal redovisning (RKR), har 
kommunalskatten periodiserats. Det innebär att kom-
munen i bokslut 2012 har bokfört den definitiva slut-
avräkningen för 2011 och en preliminär slutavräkning 
för 2012. Kommunen tillämpar Sveriges Kommuner 
och Landstings prognos för beräkning av preliminära 
skatteintäkter. Kommunen har i bokslutet använt de-
cemberprognosen, vilket är i linje med RKR:s rekom-
mendation.

I enlighet med RKR:s rekommendation nr 5 har den 
särskilda löneskatten på pensionsskulden periodise-
rats.

Löner avseende timanställda och OB - ersättning av-
seende månadsanställda redovisas enligt kontantprin-
cipen. Det innebär att löner och andra ersättningar 
som intjänats under december månad 2012 belastar 
redovisningsåret 2013, vilket är ett avsteg från rekom-
mendationen. Eftersom nettot av dessa kostnader inte 
uppgår till något väsentligt belopp avviker kommunen 
från rekommendationen. 

Pensionsåtaganden
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt den 
så kallande blandmodellen. Det innebär att pensions-
förmåner intjänade till och med 1997 redovisas som 
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kom-
munens pensionsåtagande i övrigt redovisas i balans-
räkningen i poster ”avsättningar” och ”kortfristiga 
skulder”. Som en avsättning redovisas visstids- och 
garantipensioner, kompletterande ålderspension samt 
särskild ålderspension. 

Kommunen har beslutat att årligen utbetala hela det 
årliga intjänandet av pensioner för individuell avsätt-
ning.

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 

avskrivni-ngar. Avskrivningarna påbörjas den månad 
anläggningen tas i bruk.  Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod, i enlighet med RKR:s rekommenda-
tion 11.2 avseende materiella anläggningstillgångar 
samt RKR:s idéskrift om avskrivningar. För att av-
skrivningen ska spegla resursförbrukningen använder 
kommunen från och med 2012 komponentavskrivning 
främst vid större investeringsprojekt, vilket innebär att 
delar av anläggningen delas upp i komponenter där 
olika avskrivningstider tillämpas.  Följande avskriv-
ningstider tillämpas främst:

• Maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år

• Fastigheter och anläggningar 20, 25 och 33 år.

Den tillämpade internräntan uppgår till 4 procent. 
För att en utgift ska aktiveras som en tillgång i balans-
räkningen ska den ekonomiska livslängden uppgå till 
minst tre år och anskaffningsvärdet uppgå till minst 
12 tkr. 

Immateriella tillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas den månaden 
tillgången tas i bruk. De tillgångar som redovisats här 
avser inköp av nya dataprogram med avskrivningstid 
på fem år.

Hylte kommun avviker när det gäller redovisning av 
exploateringstillgångar som är bokförda under mate-
riella anläggningstillgångar och ej som omsättnings-
tillgång. Detta på grund av svårighet att bedöma vilka 
exploateringsfastigheter som ska avyttras kommande 
år. Kommunen har för avseende att 2013 korrigera 
denna redovisning.

Anslutningsavgifter
Till och med 2011 betraktas anslutningsavgifter i 
VA-verksamheten som intäkter och redovisas som 
en driftsintäkt på resultaträkningen, vilket ej följer 
rekommendationerna, men från och med 2012 redo-
visas de som förutbetald intäkt och periodiseras över 
samma tid som investeringar i vattenledningar.

Avsättningar
Hylte kommun gör med början 2003 en avsättning 
för återställande av deponin. Avsättningen som görs 
är baserad på överskottet som uppstått på avfallsverk-
samheten enligt beslut från kommunfullmäktige. Hylte 
kommun gör även avsättning för framtida omstruktu-
reringskostnader som inte helt följer gällande rekom-
mendationer, RKR nr 10. Kvarvarande belopp, 1 720 
tkr, kommer att förbrukas under de närmaste åren.
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Redovisningsprinciper

Leasing avtal
Hylte kommun har för närvarande bara operationella 
leasingavtal och dessa bokförs ej som tillgång utan 
som kostnad på resultatet. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
den kommunala redovisningslagen kap 8 och utfor-
mas enligt god redovisningssed. I koncernbokslutet 
ingår Hylte kommun och Stiftelsen Hyltebostäder 
(100 %). Den sammanställda redovisningen upprät-
tas enligt förvärvsmetoden med proportionell konso-
lidering. Förvärvs¬metoden innebär att belopp som 

inkluderas i den sammanställda redovisningens resul-
tat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företa-
get och att således förvärvat eget kapital elimineras. 
Bokslutet baseras på Hylte kommuns värderings- och 
avskrivningsprinciper. 

 Om principerna väsentligt avviker från varandra i 
kommun och kommunala bolag justeras bolagens rä-
kenskaper före sammanställningen. Alla transaktioner 
av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats 
för att ge en rättvisande bild av koncernens totala eko-
nomi. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent 
skatteskuld hänförts till eget kapital.

Sörgårdens förskola



Fullmäktiges utsedda revisorer har granskat kom-
munens verksamheter. Detta är deras berättelse.
Fullmäktiges utsedda revisorer har granskat kom

Revisionsberättelse
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Revisorernas verksamhetsredogörelse 2012

räkenskaperna har skett och att den interna kontrollen 
inom nämnderna är tillräcklig. Samråd med samtliga 
nämnder angående risk- och väsentlighetsanalys har 
genomförts. Revisionen har haft regelbundna över-
läggningar med revisorerna i Region Halland och de 
övriga kommunerna i Halland. Tillsammans med dem 
har man en policy för samordning och information 
kring revision i gemensamma nämnder och gemen-
samt ägda företag i Halland.

Granskning år 2012
Granskningen har utförts enligt god revisionssed och 
revisionens arbete och de fördjupade granskningar 
som har slutförts, har dokumenterats i följande revi-
sionsrapporter:

• Äldreomsorgen

• Upphandlingsverksamheten inom samhällsbygg-
nadsnämnden, en uppföljning av tidigare gransk-
ningar.

Påbörjade granskningar

• Vuxenutbildning

• Elevhälsan

Vår samlade bedömning utifrån granskningarna fram-
går av revisionsberättelsen.

Revisorernas verksamhetsredogörelse 2012

Uppdraget 
Revisorernas uppgifter lyder under kommunallag, re-
visionsreglemente och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Revisionens syfte är att årligen granska 
den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrel-
sers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområ-
den. 

Varje år lämnar revisorerna en revisionsberättelse till 
fullmäktige. I revisionsberättelsen redovisar reviso-
rerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett 
särskilt yttrande om de förespråkar att ansvarsfrihet 
skall beviljas eller nekas. Revisorerna kan även rikta 
anmärkningar i sin revisionsberättelse.

Händelser under året 
Revisionen har granskat att verksamheten hanteras 
på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt till-
fredsställande vis. Årlig övergripande granskning av 

Ansvarsområde

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument 
som på uppdrag av kommunfullmäktige granskar 
den kommunala verksamheten. Revisorerna är obe-
roende och arbetar objektivt och opartiskt. Under 
2012 har revisionen i Hylte kommun bestått av fem 
ledamöter och bistås av yrkesrevisorer från Ernst & 
Young på konsultbasis.
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Hylte kommun

Hylte kommun som besöksmål!
Hylte kommun är Hallands enda inlandskommun. 
Landskapet präglas av skog, vatten och mindre byar 
och samhällen. I kommunen finns drygt 300 sjöar som 
bjuder in till fiske och andra friluftsaktiviteter.

Kommunen är belägen i två landskap, Halland och 
Småland. Den totala ytan är 1009 kvadratkilometer. 
Invånarantalet är drygt 10 000 personer och de flesta 
av invånarna är bosatta i tätorterna Hyltebruk, Torup 
och Unnaryd. 

Om avkoppling är att uppleva naturen och vad den 
har att ge i form av fiske, vandring, kanoting, ridning 
och cykling – så är detta ditt smultronställe!

Här hittar du museér och kulturminnen, vandrings-
leder, cykelleder och kanotleder, badplatser och 
möjligheter till fiske.  För mer information om vad 
kommunen kan erbjuda dig, besök hylte.se/turism.

Välkommen till Hylte kommun!
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§   61  Uppföljning och redovisning 
Hylte kommuns årsredovisning 2012

Dnr 2012 KS0001

Sammanfattning
Resultatet för kommunen 2012 blev +2,7 mkr, 2,5 mkr lägre än budget. Nämnderna avviker 
mot budget med -5,6 mkr, avvikelsen skiljer sig stort mellan de olika nämnderna. Resultatet 
blev 0,6 % av skatteintäkter och generella bidrag, och når därmed inte upp till fullmäktiges 
mål på 2,0 %.
Nettoinvesteringarna uppgick till 64,8 mkr 2012, 48,8 % av budget. Kommunen har 
finansierat 45,7 % av investeringarna med egna medel. Detta leder till att nyupplåning har 
skett under året med 35,0 mkr. Trots ökad låneskuld har räntekostnaderna minskat jämfört 
med 2011 tack vare lägre räntenivåer. 
Skatteintäkter och generella bidrag har mellan åren ökat med 2,4 % medan verksamhetens 
nettokostnader ökat 2,6 %. 
Endast ett av fyra finansiella mål för 2012 är uppfyllt enligt nedan:

Årets resultat skall vara positivt
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ska vara minst 2,0 %. 
Resultatet blev 0,6 % och därmed är målet ej uppfyllt.
Nämnderna håller anvisad budget
Nämndernas budgetavvikelse ska vara 0, nämnderna har en avvikelse på -5,6 mkr och 
därmed är målet ej uppfyllt.
Soliditeten skall förbättras
Soliditeten skall uppgå till minst 30 %. Soliditeten blev 28,0 % 2012 och därmed är 
målet ej uppfyllt för året. 
Full självfinansiering av investeringar
Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna medel, undantag för taxefinansierad verk-
samhet. Självfinansieringen hamnar för 2012 på 45,7 % för alla investeringar. Om de taxe-
finansierade investeringarna plockas blir självfinansieringen 123,8 %. Detta innebär att 
kommunen finansierat de skattefinansierade investeringarna med egna medel och därmed är 
målet uppfyllt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse2013-04-11 Per Borg/Olof Larsson
Årsredovisning för 2012
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 101, 2013-04-02

Korrigerad årsredovisning delas ut vid sammanträdet.

Yrkande
Henrik Erlingson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
Hylte kommuns årsredovisning 2012.

Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.
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Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Hylte kommuns årsredovisning 2012.
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Tjänsteskrivelse Hylte kommuns bokslut 2012

Sammanfattning
Resultatet för kommunen 2012 blev +2,7 mkr, 2,5 mkr lägre än budget. Nämnderna avviker mot 
budget med -5,6 mkr, avvikelsen skiljer sig stort mellan de olika nämnderna. Resultatet blev 0,6 % 
av skatteintäkter och generella bidrag, och når därmed inte upp till fullmäktiges mål på 2,0 %.

Nettoinvesteringarna uppgick till 64,8 mkr 2012, 48,8 % av budget. Kommunen har finansierat 
45,7 % av investeringarna med egna medel. Detta leder till att nyupplåning har skett under året med 
35,0 mkr. Trots ökad låneskuld har räntekostnaderna minskat jämfört med 2011 tack vare lägre 
räntenivåer. 

Skatteintäkter och generella bidrag har mellan åren ökat med 2,4 % medan verksamhetens netto-
kostnader ökat 2,6 %. 

Endast ett av fyra finansiella mål för 2012 är uppfyllt enligt nedan:
Årets resultat skall vara positivt
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ska vara minst 2,0 %. 
Resultatet blev 0,6 % och därmed är målet ej uppfyllt.
Nämnderna håller anvisad budget
Nämndernas budgetavvikelse ska vara 0, nämnderna har en avvikelse på -5,6 mkr och 
därmed är målet ej uppfyllt.
Soliditeten skall förbättras
Soliditeten skall uppgå till minst 30 %. Soliditeten blev 28,0 % 2012 och därmed är 
målet ej uppfyllt för året. 
Full självfinansiering av investeringar
Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna medel, undantag för taxefinansierad 
verksamhet. Självfinansieringen hamnar för 2012 på 45,7 % för alla investeringar. 
Om de taxefinansierade investeringarna plockas blir självfinansieringen 123,8 %. 
Detta innebär att kommunen finansierat de skattefinansierade investeringarna med 
egna medel och därmed är målet uppfyllt.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för 2012

Kommunledningskontorets förslag till beslut
- att årsredovisningen för 2012 godkänns. 

Per Borg Olof Larsson
kommunchef ekonomichef
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§   101  Uppföljning och redovisning Hylte kommuns bokslut 2012
Dnr 2012 KS0001

Sammanfattning
Resultatet för kommunen 2012 blev +3,2 mkr, 2,0 mkr lägre än budget. Nämnderna avviker 
mot budget med -5,6 mkr, avvikelsen skiljer sig stort mellan de olika nämnderna. Resultatet 
blev 0,7 % av skatteintäkter och generella bidrag, och når därmed inte upp till fullmäktiges 
mål på 2,0 %.

Nettoinvesteringarna uppgick till 64,8 mkr 2012, 48,8 % av budget. Kommunen har 
finansierat 46,4 % av investeringarna med egna medel. Detta leder till att nyupplåning har 
skett under året med 33,8 mkr. Trots ökad låneskuld har räntekostnaderna minskat jämfört 
med 2011 tack vare lägre räntenivåer. 

Skatteintäkter och generella bidrag har mellan åren ökat med 2,4 % medan verksamhetens 
netto-kostnader ökat 2,5 %. 

Endast ett av fyra finansiella mål för 2012 är uppfyllt enligt nedan:
Årets resultat skall vara positivt
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ska vara minst 2,0 %. 
Resultatet blev 0,7 % och därmed är målet ej uppfyllt.
Nämnderna håller anvisad budget
Nämndernas budgetavvikelse ska vara 0, nämnderna har en avvikelse på -5,6 mkr och 
därmed är målet ej uppfyllt.
Soliditeten skall förbättras
Soliditeten skall uppgå till minst 30 %. Soliditeten blev 28,1 % 2012 och därmed är 
målet ej uppfyllt för året. 
Full självfinansiering av investeringar
Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna medel, undantag för taxefinansierad 
verksamhet. Självfinansieringen hamnar för 2012 på 57,6 % för alla investeringar. 
Om de taxefinansierade investeringarna plockas blir självfinansieringen 125,7 %. 
Detta innebär att kommunen finansierat de skattefinansierade investeringarna med 
egna medel och därmed är målet uppfyllt.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för 2012

Yrkanden 
Henrik Erlingson (C) yrkar på följande redaktionella ändringar av kommunstyrelsens 
bokslut: 

- Stavfel på sid 16 under rubriken Tillgångar och skulder korrigering till: ”utlämnade”

Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att 
arbetsutskottet bifallit yrkandet.
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Arbetsutskottets förslag
Med föreslagen redaktionell ändring föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta 
att godkänna årsredovisningen för 2012.
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Tjänsteskrivelse Hylte kommuns bokslut 2012

Sammanfattning
Resultatet för kommunen 2012 blev +3,2 mkr, 2,0 mkr lägre än budget. Nämnderna avviker mot 
budget med -5,6 mkr, avvikelsen skiljer sig stort mellan de olika nämnderna. Resultatet blev 0,7 % 
av skatteintäkter och generella bidrag, och når därmed inte upp till fullmäktiges mål på 2,0 %.

Nettoinvesteringarna uppgick till 64,8 mkr 2012, 48,8 % av budget. Kommunen har finansierat 
46,4 % av investeringarna med egna medel. Detta leder till att nyupplåning har skett under året med 
33,8  mkr. Trots ökad låneskuld har räntekostnaderna minskat jämfört med 2011 tack vare lägre 
räntenivåer. 

Skatteintäkter och generella bidrag har mellan åren ökat med 2,4 % medan verksamhetens netto-
kostnader ökat 2,5 %. 

Endast ett av fyra finansiella mål för 2012 är uppfyllt enligt nedan:
Årets resultat skall vara positivt
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ska vara minst 2,0 %. 
Resultatet blev 0,7 % och därmed är målet ej uppfyllt.
Nämnderna hålleranvisad budget
Nämndernas budgetavvikelse ska vara 0, nämnderna har en avvikelse på -5,6 mkr och 
därmed är målet ej uppfyllt.
Soliditeten skall förbättras
Soliditeten skall uppgå till minst 30 %. Soliditeten blev 28,1 % 2012 och därmed är 
målet ej uppfyllt för året. 
Full självfinansiering av investeringar
Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna medel, undantag för taxefinansierad 
verksamhet. Självfinansieringen hamnar för 2012 på 57,6 % för alla investeringar. 
Om de taxefinansierade investeringarna plockas blir självfinansieringen 125,7 %. 
Detta innebär att kommunen finansierat de skattefinansierade investeringarna med 
egna medel och därmed är målet uppfyllt.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för 2012

Kommunledningskontorets förslag till beslut
- att årsredovisningen för 2012 godkänns. 

Per Borg Olof Larsson
kommunchef ekonomichef



Hyltebruk  2013-04-24
Kommunfullmäktige
 
5. Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2012 KS § 63

Dnr 2013 KS0004

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 63

 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 126

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103

 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av investeringsmedel från 2012

 Ombudgeteringar 2012 Förslag kommunstyrelsens arbetsutskott
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§   63  Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2012
Dnr 2013 KS0004

Sammanfattning
I samband med att mål och resursplanen fastställs, tar kommunfullmäktige beslut om 
planerade investeringar för hela planperioden. I budget och planen anges beräknade 
investeringar för de kommande tre åren. Investeringsbudgeten är rullande och revideras en 
gång per år och då prövas även de investeringar som ingår i gällande investeringsplan.

I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslaget till enskilda projekt eller grupper 
av projekt. De anslag till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i 
nämndens investeringsbudget.

Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag till nästkommande år ska 
behandlas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas budget för 
raminvesteringar överförs med automatik till nästkommande år utan beslut i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-04-10 Per Borg/Olof Larsson med reviderad sammanställning av 
ombudgeteringar av investeringsanslag över ram 2013

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Ombudgeteringar medges med totalt 60 493 000 kr enligt bilaga.
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§   126  Övrigt ärende
Uppföljning och redovisning – Ombudgetering 2012 
Dnr 2013 KS0004 

Sammanfattning
Ekonomichef Olof Larsson överlämnar ett nytt material som underlag för bland annat 
ombudgetering 2012 och går igenom de siffror som tillkommit och ändrats sedan MRP-
beredningens sammanträde 2-3 april. 

Yrkande
Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att man tagit emot materialet och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit emot materialet och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
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§   103  Uppföljning och redovisning - Ombudgetering 2012
Dnr 2013 KS0004

Sammanfattning
I samband med att mål och resursplanen fastställs, tar kommunfullmäktige beslut om 
planerade investeringar för hela planperioden. I budget och planen anges beräknade 
investeringar för de kommande tre åren. Investeringsbudgeten är rullande och revideras en 
gång per år och då prövas även de investeringar som ingår i gällande investeringsplan.

I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslaget till enskilda projekt eller grupper 
av projekt. De anslag till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i 
nämndens investeringsbudget.

Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag till nästkommande år ska 
behandlas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas budget för 
raminvesteringar överförs med automatik till nästkommande år utan beslut i kommun-
fullmäktige.

Beslutsunderlag
Sammanställning ombudgeteringar av investeringsanslag över ram till 2013

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgeteringar medges med 
totalt 64.580 tkr enligt bilaga

Yrkande 
Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att lämna ett nytt förslag till ombudgetering som inkluderar finansiella 
konsekvenser.

Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och finner att 
arbetsutskottet bifallit yrkandet.

Arbetsutskottets beslut
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att lämna ett nytt förslag till ombudgetering som 
inkluderar finansiella konsekvenser.
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Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av investeringsmedel från 2012

Sammanfattning
I samband med att mål och resursplanen fastställs, tar kommunfullmäktige beslut om planerade 
investeringar för hela planperioden. I budget och planen anges beräknade investeringar för de 
kommande tre åren. Investeringsbudgeten är rullande och revideras en gång per år och då prövas 
även de investeringar som ingår i gällande investeringsplan.

I kommunfullmäktiges investeringsbudget binds anslaget till enskilda projekt eller grupper av 
projekt. De anslag till grupper av projekt som fullmäktige beslutat om specificeras i nämndens 
investeringsbudget.

Nämndernas begäran om överföring av investeringsanslag till nästkommande år ska behandlas av 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Nämndernas budget för raminvesteringar 
överförs med automatik till nästkommande år utan beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Sammanställning ombudgeteringar av investeringsanslag över ram till 2013.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att ombudgeteringar medges med totalt 
60.493 tkr enligt bilaga.

Per Borg Olof Larsson
kommunchef Ekonomichef

Beslutet skickas till:



Ombudgeteringar av investeringsanslag över ram till 2013
Projekt med medel kvar av budget färgmarkeras nedan samt i efterföljande specifikationer, enligt listan till höger med undantag för projektet för Pågående projekt
Låg- och mellanstadie Örnaskolan. Löpande projekt

Nya eller ej påbörjade projekt

Ombudget
från 2011

Budget
2012

Total
budget

Utfall
2012

 Kvar av 
budg

Av nämnd 
beg omb Kommentar och motivering

Budget
2013

KS au 
justering

KS au 
förslag Kommentar 

Kommunstyrelsen

IT-investeringar 4 370 3 116 7 486 5 022 2 464 2 268 Se specifikation bilaga 1 4 245 -300 1 968

Fastigheter 7 467 26 700 34 167 12 095 22 072 21 917 Se specifikation bilaga 2 13 900 0 21 917

020 Markinköp/försäljning 0 0 859 -859 0 0 0 0

024 Diskar, hyllor mm Bibliot 164 0 164 164 0 0 0 0 0

Summa KS 12 001 29 816 41 817 18 140 23 678 24 185 18 145 -300 23 885

Räddningsnämnden

576 Räddningstjänstutrustning 65 0 65 62 3 0 0 0

583 Brandfordon 0 2 400 2 400 935 1 465 1 465 Leverans vecka 9 2013 0 1 465

Nya projekt MRP2013-2015 1 500 0 0

Summa RN 65 2 400 2 465 997 1 468 1 465 1 500 0 1 465

Samhällsbyggnadsnämnden

VA och renhållning 42 646 25 500 68 146 42 094 26 052 28 201 Se specifikation bilaga 3 10 000 -4 221 23 980

Gata och Park 9 413 7 600 17 013 1 730 15 283 15 281 Se specifikation bilaga 3 7 000 -4 291 10 990

Övrigt SBN 0 300 300 154 146 146 Se specifikation bilaga 3 590 0 146

Summa SBN 52 059 33 400 85 459 43 978 41 481 43 628 17 590 -8 512 35 116

Barn- och ungdomsnämnden

352 Vildmarksgymnasiet 31 0 31 0 31 31 0 31

353 Båtar Vildmarksgymnasiet 46 0 46 50 -4 -4 0 -4

Summa BUN 77 0 77 50 27 27 Resterande ombudgeteras 0 0 27

Total 64 202 65 616 129 818 63 165 66 654 69 305 37 235 -8 812 60 493
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Specifikation IT-investeringar Bilaga 1

Ombudget
från 2011

Budget
2012

Total
budget

Utfall
2012

 Kvar av 
budg

Av nämnd 
beg omb Kommentar och motivering

Budget
2013

KS au 
justering

KS au 
förslag Kommentar 

013 IT-investering, BUN 0 750 750 750 0 0 1 195 0
018 Hylte 24 600 0 600 166 434 434 Hylte 24 är projektet för införande av 

eTjänster på Hylte kommuns webbplats. 
Under 2012 har införandet av ramverk och 
tjänster påbörjats. Projektet beräknas löpa 
vidare till dess att en annan ordning anses 
fungera bättre.

434

027 Metakatalog/ID-hantering 448 0 448 400 48 48 Detta projekt pågår och kommer att fortsätta t 
o m juni 2014.

550 48

029 Portal 186 0 186 0 186 186 Portalprojektet är planerat att löpa vidare 
under 2013. Modul för bokning av lokaler mm 
ska införas (80 000) och sökfunktion för 
hemsidan (100 000, se bilaga)

186

030 Ram IT-infrastruktur 0 250 250 214 37 0 300 0
036 Platina 206 0 206 206 0 0 0
037 Ram Nätverk och kommunikatio 0 316 316 185 132 131 Raminvesteringar 2012 delvis utförda enligt 

plan. Förseningar har uppstått i ombyggnad av 
WAN, vilket istället lagts på 2013. Begäran 
om att överskottet läggs till Raminvesteringar 
2013.

300 131

043 PA-projekt 1 114 0 1 114 338 776 550 Projektet är planerat löpa vidare med 
införande av modul till Heroma under 2013. 
(se bilaga)

550

049 Ekonomi- och kvalitetsupp 380 0 380 380 0 0 0
055 Smarta ID-kort i omsorgen 219 0 219 0 219 219 Projektet avslutas 2012. Begäran om att 

överskottet ombudgeteras och tillförs projekt 
069 (SITHS forts) vilket är en fortsättning av 
SITHS-införande och regional samverkan. Här 
ingår snabb inloggning inom OK, införande 
av NPÖ (nationell patientöversikt), samt 
tjänstekatalog i regional samverkan.

-219 0 Till projekt 069

056 Plattformsbyte 817 1 400 2 217 2 284 -67 0 1 350 0

2013-04-10, kl 16:12 2 (8)



Ombudget
från 2011

Budget
2012

Total
budget

Utfall
2012

 Kvar av 
budg

Av nämnd 
beg omb Kommentar och motivering

Budget
2013

KS au 
justering

KS au 
förslag Kommentar 

058 KF voteringssystem 400 0 400 0 400 400 Detta projekt har varit ägnat åt att ta fram ett 
voteringssystem att använda under KF 
sammanträden. Sedan start har en annan mer 
kostnadseffektiv lösning kommit fram som en 
del av digitaliseringsprojektet (Platina i 
kombination med läsplattor, 
Sammanträdesportalen och appen FP-
meetings). I denna lösning finns votering som 
funktion. Förslag att ej använt anslag 
ombudgeteras och tillförs Platina för fortsatt 
utveckling av läsplattor och stöd för dessa 
(med ingående voteringsfunktion).

400

068 Lagringsutrymme SBK 0 100 100 100 0 0 0
069 SITHS-kort fortsättning OK 

OBS Namnbyte Regional IT-
samverkan ON

0 300 300 0 300 300 Detta projekt fortsätter där projekt 055 slutar. 
Projektet har parkerats i väntan på beslut 
angående val av lösning för snabb inloggning 
inom OK (omsorgskontoret). Projektet 
återstartas Q2 2013. Under 2013 kommer 
också fortsatt arbete med införande av NPÖ 
och regional samverkan att ske.

500 -81 219 Från projekt 055

Nya projekt 2013-2015 belopp totalt per år 50

Summa 4 370 3 116 7 486 5 022 2 464 2 268 4 245 -300 1 968
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Specifikation Fastigheter Bilaga 2

Ombudget
från 2011

Budget
2012

Total
budget

Utfall
2012

 Kvar av 
budg

Av nämnd 
beg omb Kommentar och motivering

Budget
2013

KS au 
justering

KS au 
förslag Kommentar 

158 Ram ombyggnad fastigheter -1 035 3 700 2 665 0 2 665 4 000

059 Ombyggnad serverrum 0 0 59 -59

159 Lokalförsörjning 0 0 1 -1

197 Takrenovering Unnaryds br 0 0 68 -68

208 Renov. fikarum Kommunhus 0 0 959 -959

217 Gamla matsalen Unnaryd 0 0 76 -76

221 Ombyggnad Tandläkaren 0 0 2 822 -2 822

308 Ombyggnad hissar 0 0 14 -14

Summa ram fastigheter -1 035 3 700 2 665 3 999 -1 334 0 4 000 0

103 Upprustning idrottsplatser 0 500 500 0 500 500 Kommer att användas under 2013 500

112 Konv. Biobränsle Kinnared 0 300 300 0 300 0 Inryms i anslag för energieffektivisering 2014 0

113 Konv. Biobränsle Rydö skola 0 300 300 0 300 0 Inryms i anslag för energieffektivisering 2014 0

114 Konv. Biobränsle Höstro 0 300 300 0 300 0 Inryms i anslag för energieffektivisering 2014 0

115 Unnaryds skola tillgängl. 0 600 600 0 600 0 Genomförs 2015 i samband med 
k l i

0

156 Energieffektivisering -146 1 000 854 832 23 0 0

160 Tillgänglighetsanpassning -44 500 456 0 456 0 500 0

161 Kommunhus, tillgäng.anpas 122 500 622 0 622 0 0

162 Nya golv, G:a hall o U-ry 167 0 167 0 167 0 0

202 Idrottshall Torup 16 -16 0 0

204 Energieffektivisering centrumhus 1 256 -1 256 0 0

209 Kundanpassning centrumhus 1 702 1 702 1 762 -60 0 0

212 Ombyggnad Örnaskolan 0 1 019 -1 019 0 0

213 Ny förskola Kinnared 21 -21 0 0

2013-04-10, kl 16:12 4 (8)



Ombudget
från 2011

Budget
2012

Total
budget

Utfall
2012

 Kvar av 
budg

Av nämnd 
beg omb Kommentar och motivering

Budget
2013

KS au 
justering

KS au 
förslag Kommentar 

218 Bjälkagården Torup -165 12 000 11 835 298 11 537 11 537 Kommer att användas under 2013 11 537 Från projekt 317

222 Låg/mellanstadie Örnaskolan 0 1 000 1 000 276 724 724 Kommer att användas under 2013 724

226 Avskärande dike Örnaskolan 6 -6 -6 Kommer att användas under 2013 500 -6

228 Rydöbruks skola tak, staket 0 13 -13 0 0

302 Torulund 0 74 -74 0 0

304 Lag om skydd mot olyckor 1 437 0 1 437 652 786 785 Uttag för reservkraft eller reservkraftverk samt 
övriga förebyggande säkerhetsåtgärder

500 785

306 Drift- och övervakn.system 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 Kommer att användas under 2013 1 000 1 000

307 Reservkraft Örnaskola kök 1 180 0 1 180 0 1 180 0 0

317 Torup skola entré vändpla 34 0 34 0 34 34 Till projekt 218, Bjälkagården Torup 34 Till projekt 218

324 Renovering Örnahallen 4 215 5 000 9 215 1 872 7 343 7 343 Kommer att färdigställas 2014 5 000 7 343

Nya projekt 2013-2015 belopp totalt per år 2 400

Summa fastighetsförvaltning 7 467 26 700 34 167 12 095 22 072 21 917 13 900 0 21 917

2013-04-10, kl 16:12 5 (8)



Specifikation Samhällsbyggnadsnämnden Bilaga 3

Ombudget
från 2011

Budget
2012

Total
budget

Utfall
2012

 Kvar av 
budg

Av nämnd 
beg omb Kommentar och motivering

Budget
2013

KS au 
justering

KS au 
förslag Kommentar 

Specifikation VA och renhållning
151 Ram VA-ledning 2 570 10 000 12 570 0 12 570 5 000 0

230 Nya pumpar Hyltebruk 0 0 143 -143 0

231 Pumpstationer Brännögård 0 0 82 -82 0

234 Åtgärder lukt Torup ARV 0 0 108 -108 0

235 EssKå Metall VA/Gata 0 0 911 -911 0

243 VA-ing. utbyggnad 0 0 19 -19 0

263 Ny bro över Österån 0 0 1 819 -1 819 0

265 Landeryd PCL byte 0 0 179 -179 0

330 Rostiga rör 0 0 2 649 -2 649 0

340 S. Unnaryd ARV 0 0 68 -68 0

341 S. Unnaryd VV 0 0 12 -12 0

342 Torups ARV 0 0 155 -155 0

Summa Ram VA-ledning 2 570 10 000 12 570 6 145 6 425 6 425 Kommer att användas under 2013 5 000 -4 198 2 227

345 Sanering ledningsnät 2 378 5 000 7 378 0 7 378 5 000 0

235 EssKå Metall VA/Gata 0 0 911 -911 0

251 Örnvallen vattenledning 0 0 304 -304 0

255 VA utredning 07-13 0 0 3 398 -3 398 0

259 Orreg/hovg vattenledning 0 0 406 -406 0

266 Dagvattenledn Fagerhultsv 0 0 34 -34 0

271 Långtidsmätning Hyltebruk 0 0 14 -14 0

274 VA-sanering Landeryd 0 0 38 -38 0

Summa sanering ledningsnät 2 378 5 000 7 378 5 105 2 273 2 273 Kommer att användas under 2013 5 000 0 2 273

246 Vattenverket Torup 1 738 0 1 738 1 715 23 23 Kommer att slutredovisas 2013 -23 0

248 Hyltebruk ARV renovering 29 769 0 29 769 12 387 17 382 17 382 Kommer att färdigställas till sommaren 2013 0 17 382

116 Bruna tunnor 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 Kommer att köpas in under 2013 0 1 000

117 Ramp 0 500 500 0 500 500 Kommer att byggas 2013 0 500

118 Insamlingskärl 0 1 000 1 000 1 100 -100 0 0

267 Ny ÅVC södra industriområdet 3 010 8 000 11 010 13 059 -2 049 0 0

332 Sluttäckning deponi 2 000 0 2 000 1 402 598 598 Kommer att användas under 2013 0 598

235 VA/gata Ind omr ink Lande 1 181 0 1 181 1 181 0 0

Nya projekt 2013-2015 belopp totalt per år

Summa VA och renhållning 42 646 25 500 68 146 42 094 26 052 28 201 10 000 -4 221 23 9802013-04-10, kl 16:12 6 (8)



Ombudget
från 2011

Budget
2012

Total
budget

Utfall
2012

 Kvar av 
budg

Av nämnd 
beg omb Kommentar och motivering

Budget
2013

KS au 
justering

KS au 
förslag Kommentar 

Specifikation Gata och park
101 Centrumparken Hyltebruk 0 200 200 198 2 0 0

104 Upprustning Nissanleden 0 425 425 63 362 362 Kommer att fortsätta under 2013 400 0 362

105 Gångväg runt sjön Torup 0 400 400 7 393 393 Kommer att fortsätta under 2013 0 393

107 Sanering trafikmiljö 0 500 500 21 479 479 Kommer att fortsätta under 2013 500 0 479

108 Gång- och cykelvägar enl plan 0 1 000 1 000 485 515 515 Kommer att fortsätta under 2013 1 000 0 515

109 30-40-60 skyltar 0 175 175 0 175 175 Kommer att fortsätta under 2013 200 0 175

110 Reinvesteringar asfaltsbel. 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 Kommer att fortsätta under 2013 2 000 -1 500 0

149 Lekplatser 61 50 111 111 0 0 0 0 0

154 Upprustning badplatser 0 50 50 189 -139 -139 200 0 -139

244 Nya Torups centrum 316 0 316 0 316 316 Föreslås slås ihop med projekt 245 -316 0 Flyttas till projekt 245
245 Torups centrum etapp 2 1 830 2 000 3 830 0 3 830 3 830 Kommer att fortsätta under 2013 2 000 316 4 146 Från projekt 244

319 Exploatering av ind.mark 2 253 0 2 253 0 2 253 2 253 Kommer att fortsätta under 2013 -2 253 0

320 Nytt bostadsområde 4 953 0 4 953 0 4 953 4 953 Kommer att fortsätta under 2013 -4 953 0

326 Utbyte äldre maskiner 0 1 200 1 200 615 585 585 Kommer att fortsätta under 2013 500 -585 0

327 Reinvestering Gata o park 0 100 100 41 59 59 Kommer att fortsätta under 2013 200 0 59
Exploatering industrimark/bostadsomr 0 5 000 5 000 Sammanslagning av 

projekt 319-320

Summa Gata och Park 9 413 7 600 17 013 1 730 15 283 15 281 7 000 -4 291 10 990

Specifikation SBN övrigt

111 Reinvestering lokalvård 0 100 100 105 -5 -5 100 0 -5

224 Reinvestering kost 0 200 200 49 151 151 Kommer att användas under 2013 200 0 151

Nya projekt 2013-2015 belopp totalt per år 290

Summa övrigt 0 300 300 154 146 146 590 0 146

Summa SBN 52 059 33 400 85 459 43 978 41 481 43 628 17 590 -8 512 35 116

2013-04-10, kl 16:12 7 (8)



Hyltebruk  2013-04-24
Kommunfullmäktige
 
6. Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om tilläggsanslag 

KS § 68
Dnr 2013 KS0096

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 68

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden § 7 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-04-23 1 (1)

§   68  Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om tilläggsanslag
Dnr 2013 KS0096

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-09-18 att föreslå kommunfullmäktige att ramen 
för samhällsbyggnadsnämnden skall återställas och därmed uppjusteras med 2 150 tkr för 
mål- och resursplan (MRP) 2013-2015, det vill säga en total ram på 17 161 tkr 2013. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2012-09-18 har inte lyfts upp i kommunfullmäk-
tige.

Samhällsbyggnadsnämnden har 2013-02-12 § 7 beslutat föreslå fullmäktige att ramen för 
samhällsbyggnadsnämnden bör återställas och därmed uppjusteras till 2 150 tkr för MRP 
2013-2015, det vill säga en total ram på 17 161 tkr 2013.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta bevilja samhällsbyggnadsnämnden 
tilläggsanslag på 2 150 000 kr. Finansiering sker genom minskning av eget kapital med 
motsvarande belopp.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 118, 2013-04-09

Yrkande
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition
Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag på 2 150 000 kr. 
Finansiering sker genom minskning av eget kapital med motsvarande belopp.

 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-09 1 (1)

§   118  Samhällsbyggnadsnämnden Budget i balans 2013
Dnr 2013 KS0096

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-09-18 att föreslå kommunfullmäktige att ramen 
för samhällsbyggnadsnämnden skall återställas och därmed uppjusteras med 2 150 tkr för 
mål- och resursplan (MRP) 2013-2015, det vill säga en total ram på 17 161 tkr 2013. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2012-09-18 har inte lyfts upp i 
kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden har 2013-02-12 § 7 beslutat föreslå fullmäktige att ramen för 
samhällsbyggnadsnämnden bör återställas och därmed uppjusteras till 2 150 tkr för MRP 
2013-2015, det vill säga en total ram på 17 161 tkr 2013.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnämnden § 7, 2013-02-12

Yrkanden
Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 
besluta bevilja samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag på 2 150 000 kr. Finansiering sker 
genom minskning av eget kapital med motsvarande belopp.

Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta bevilja samhällsbyggnadsnämnden 
tilläggsanslag på 2 150 000 kr. Finansiering sker genom minskning av eget kapital med 
motsvarande belopp.

 

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-12 1 (1)

  §   7  Budget i balans 2013 
Dnr 2013 SBN0017

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-09-18 att föreslå kommunfullmäktige att ramen 
för samhällsbyggnadsnämnden skall återställas och därmed uppjusteras med 2 150 tkr för 
mål- och resursplan (MRP) 2013-2015, det vill säga en total ram på 17 161 tkr 2013. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2012-09-18 har inte lyfts upp i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) 2013-01-14
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 5 (2013-01-29)
Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden § 113 (2012-09-18)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ramen för 
samhällsbyggnadsnämnden bör återställas och därmed uppjusteras till 2 150 tkr för MRP 
2013-2015, det vill säga en total ram på 17 161 tkr 2013.

 



Hyltebruk  2013-04-24
Kommunfullmäktige
 
7. Slutredovisning Örnaskolan KS § 69 

Dnr 2012 KS0187

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 69

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120

 Tjänsteskrivelse Slutredovisning Örnaskolans ombyggnad

 Slutredovisning av Örnaskolans ombyggnad, 2013-04-04

 Rapport Projektredovisning (Slutredovisning) Örnaskolan SBN

 Projektredovisning Slutrapport Örnaskolan Bilaga 1 Kostnadssammanställning mm

 Projekredovisning-komplettering-130123 Örnaskolan

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2013-04-23 1 (1)

§   69  Slutredovisning Örnaskolan 
Dnr 2012 KS0187

Sammanfattning
Enligt ”Slutredovisning av Örnaskolans ombyggnad – komplettering, 2013-01-15” skriven 
av konsult Bo Ek på CA consultadministration är slutkostnaden 46 229 629 kr. Detta är 
kostnader redovisade år 2008-2012.

I kommunens redovisning för Örnaskolan hamnar slutkostnaden år 2002-2012 på 
48 608 293 kr och år 2008-2012 på 47 107 463 kr. Differensen på ca 900 tkr mellan 
kommunens och CAs konsults slutkostnad år 2008-2012 beror på att CA endast inkluderar 
byggherrekostnader, konsultkostnader, projektledningskostnader, entreprenadkostnader och 
inredning. Kommunen har även tagit med kostnader för till exempel smartboards, extra 
vaktmästartimmar, utrymningsplaner och utsmyckning till en kostnad av cirka 900 tkr.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att man tagit del av slutredovisning 
av Örnaskolans ombyggnad.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 120, 2013-04-09

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av slutredovisningen av Örnaskolans ombyggnad.

 



HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-09 1 (1)

§   120  Slutredovisning Örnaskolan 
Dnr 2012 KS0187

Sammanfattning
Enligt ”Slutredovisning av Örnaskolans ombyggnad – komplettering, 2013-01-15” skriven 
av konsult Bo Ek på CA consultadministration är slutkostnaden 46 229 629 kr. Detta är 
kostnader redovisade år 2008-2012.

I kommunens redovisning för Örnaskolan hamnar slutkostnaden år 2002-2012 på 
48 608 293 kr och år 2008-2012 på 47 107 463 kr. Differensen på ca 900 tkr mellan 
kommunens och CAs konsults slutkostnad år 2008-2012 beror på att CA endast inkluderar 
byggherrekostnader, konsultkostnader, projektledningskostnader, entreprenadkostnader och 
inredning. Kommunen har även tagit med kostnader för till exempel smartboards, extra 
vaktmästartimmar, utrymningsplaner och utsmyckning till en kostnad av cirka 900 tkr.

Beslutsunderlag
 Rapport Slutredovisning Örnaskolan SBN
 Slutrapport Örnaskolan Bilaga 1 Kostnadssammanställning mm
 Totalredovisning Uträkningar Örnaskolan
 Protokollsutdrag ksau § 44
 Tjänsteskrivelse 2013-04-04 Per Borg/Olof Larsson
 Slutredovisning – komplettering 2013-01-23
 Slutredovisning Örnaskolans ombyggnad 2013-04-04

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att man tagit del av 
slutredovisningen av Örnaskolans ombyggnad.
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2013-04-04
Dnr :2012 KS0187

Alexandra Ringström, Ekonom
Tfn: 0345-18000
E-post: Alexandra.Ringstrom@hylte.se

Kommunstyrelsen

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx klk@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 – 181 90 www.hylte.se                         Postgiro 10 53 60-2

Tjänsteskrivelse Slutredovisning Örnaskolan

Sammanfattning
Enligt ”Slutredovisning av Örnaskolans ombyggnad – komplettering, 2013-01-15” skriven av 
konsult Bo Ek på CA consultadministration är slutkostnaden 46 229 629 kr. Detta är kostnader 
redovisade år 2008-2012.

I kommunens redovisning för Örnaskolan hamnar slutkostnaden år 2002-2012 på 48 608 293 kr och 
år 2008-2012 på 47 107 463 kr. Differensen på ca 900 tkr mellan kommunens och CAs konsults 
slutkostnad år 2008-2012 beror på att CA endast inkluderar byggherrekostnader, konsultkostnader, 
projektledningskostnader, entreprenadkostnader och inredning. Kommunen har även tagit med 
kostnader för till exempel smartboards, extra vaktmästartimmar, utrymningsplaner och utsmyckning 
till en kostnad av cirka 900 tkr.

Beslutsunderlag
Slutredovisning av Örnaskolans ombyggnad, 2013-04-04
Slutredovisning av Örnaskolans ombyggnad, 2013-01-23

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att man tagit del av slutredovisning av 
Örnaskolans ombyggnad.

Per Borg Olof Larsson
kommunchef ekonomichef

Beslutet skickas till:



Slutredovisning av Örnaskolans ombyggnad 2013-04-04

Projekt 212 Ombyggnad Örnaskolan

År Budget Utfall
2002 89 339
2003 343 387
2004 172 180
2006 3 800 000 422 097
2007 439 359
2008 629 907
2009 10 582 602 5 536 164 *1

2010 17 428 164 19 616 438 *2

2011 15 000 000 20 246 730
2012 1 018 986

Totalt 46 810 766 48 514 587

Projekt 227 Projekt Grundskola
År Budget Utfall

2002 300 000 2 335
2003 28 298
2004 -55 000
2009 -245 000

Totalt 0 30 633

Projekt 301 Projekt Örnabäckshult
År Budget Utfall

2007 500 000 3 835
2008 9 651
2009 -500 000 49 587

Totalt 0 63 073

Totalt Örnaskolan år 2002-2012 46 810 766 48 608 293

Totalt Örnaskolan år 2008-2012 47 107 463

Budget för projekt Grundskola har flyttats till projekt Örnaskolan
Budget för projekt Örnabäckshult har flyttats till projekt Örnaskolan

*1 varav 119 305 endast är flyttade i AR från obj 1970.308 till obj 1970.212

*2 varav 21 840 endast är flyttade i AR från obj 09.1970.157 till obj 1970.212
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SLUTREDOVISNING AV ÖRNASKOLANS OMBYGGNAD 
 
 
Objekt: Örnaskolan 
Beslut: Program och färdig proj.  2009-02-10 (§ 3-09) 
 Investeringspengar och tilläggsanslag  2010-02-18  (§ 1-10) 
Programarbete: 2008 
Projektering: 2009 
Byggstart: Årsskiftet 2009-2010 
 Färdigställning etappvis, hela skolan klar augusti 2011 
 Invigning 25 augusti 2011 
 
 
Bakgrund 
 

Beskrivning av projektet 
 
Örnaskolans högstadium byggdes i anslutning till införandet av 1969 års läroplan för 
grundskolan. Sedan dess har flera gemomgripande förändringar gjorts. Skolans ledning och 
personal har under lång tid diskuterat vilka krav man behöver ställa på de lokaler i vilka dagens 
och morgondagens utbildning skall genomföras. 
Byggnaderna närmar sig sin finansiella livslängd. 
Hylte kommun har därför beslutat att i samarbete med externa konsulter ta fram en 
programhandling och genomföra projektering till färdiga handlingar avseende ombyggnation av 
Örnaskolans högstadium. 
Kommunstyrelsen beslutade att genomföra projektet år 2010-02-18 till en budgeterad kostnad 
på 45.000.000 kronor grundad på upparbetad kostnad och inkomna anbud. 
 
 
Utvecklingsmål 
 
Vid genomförandet har följande varit vägledande: 
 

 • Att vara mer än en skola. En öppen skola som blir en mötesplats för alla 
kommuninvånare. 

 • Kunskapens och kulturens hus – skolan mitt i byn. Örnaskolan en skola för 
kunskapsutveckling och varierat lärande. 

 • En skola som möter eleverna med omtanke, glädje, nyfikenhet och kunskap. 
 • En skola som lämnar trygga, glada och nyfiket kunskapssökande elever med framtidstro. 
 • Företagsamt lärande (entreprenörskap), IT och kultur. 
 • Eleven i centrum – individuella utvecklingsplaner och likvärdig bedömning. 
 • Högre måluppfyllelse. 
 • Hälsofrämjande skola. 
 • Elevinflytande 
 • Föräldrarinflytande 
 
Profilering av skolan skall vara – Kultur i alla former, musik, litteratur, dans, teater, bild . . .  
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Förslag till skolans lokaler 
 
Vårt uppdrag har varit att skapa en läroanpassad lärmiljö där modern pedagogik utgör grunden. 
Den enskilda eleven skall känna en fysisk tillhörighet någonstans i skolan där man har en 
vardaglig kontakt med kompisar och lärare i arbetslaget. Här skall finnas utrymmen för lugnare 
umgänge i mindre grupper och en avskild vrå för ett samtal med den närmaste kompisen. 
 
Önskan om en stark tydlig samlande punkt ”hjärtat” i skolan har lett arbetet mot att samla så 
många aktivitetsskapande och kommunicerande funktioner till samman ställe i byggnaden som 
möjligt. Här finns puls, kommunikation, social interaktion och utveckling. Arbetslagen görs 
tydliga i byggnaden för att skapa avskildhet, arbetsro och social tillhörighet för att klara detta 
har ”egna” entréer skapats. Skolans lokaler kan vara öppna för såväl intern och extern 
användning. 
 
Konsulter: 
 
Beställarens ombud CA consultadministration ab 
Projektledning Ramböll Sverige AB 
Arkitekt  Malmström & Edström 
VVS  ÅF Div Infrasturktur 
El  Ramböll Sverige AB 
Mark Markprojekteringsbyrån Syd AB 
 
Entreprenörer: 
 
Byggnadsentreprenör NCC Construction Sverige AB 
Markentreprenör Peab Sverige AB 
El  ELAB Johansson & Sparf 
Vent Frigovent Inneklimat AB 
VS  YIT Sverige AB 
Hiss RC Hisservice 
 
Upphandling har gjorts som delad entreprenad med fast pris och med byggnadsentreprenören 
som ansvarig för tidssamordningen. 
 
Kontrollanter: 
 
Byggkontrollant Ramböll Sverige AB 
VVS-kontrollant Dagsgårds VVS-Konsulter AB 
El-kontrollant Ramböll Sverige AB 
 
Besiktningsmän: 
 
Bygg och Mark CA consultadministration ab 
El  Ledel AB 
Vent Jagelands VVS och Energi 
VS  Creacon HKAB 
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Genomförande 
 
För att göra ny- och ombyggnad under pågående verksamhet vilket var en förutsättning för att 
klara den budget som lagts för projektet var en etappindelning nödvändig. Entreprenaden 
delades i 5 etapper med olika färdigställandetider. Genomförandet i etapper har ställt stora krav 
både på skolan och på entreprenörer men har sammantaget fungerat väldigt bra och med ett 
begränsat antal allvarligare störningar. En eloge både till skolan och till entreprenörer som 
klarade av genomförandet på föreskrivet sätt och enligt upprättad tidplan. 
 
 
Kostnadsredovisning 
 
Byggherrekostnader  Budget Slutkostnad 
 
 Projekt- och byggledning 832.000 950.000 
 Sakkunnighetsutlåtande 50.000 50.000 
 Övriga byggherrekostnader     11.000    500.000 
 

  893.000 1.500.000 
 
 
 Bygglov  106.000 0 
 Kontroll 170.000 350.000 
 Besiktning    215.000    230.000 
 

  491.000 580.000 
 
 
Allmänna konsultkostnader 
 

 Kopiering 30.000 35.000 
 Övriga konsultkostnader    350.000    320.000 
 

  380.000 355.000 
 
 
Projekteringskostnader 
 

 Program 1.120.000 1.190.000 
 Systemhandling 1.265.000 1.251.000 
 Projektering 3.665.000 3.575.000 
 Inredning     380.000     378.000 
 

  6.430.000 6.394.000 
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Entreprenadkostnader Budget Slutkostnad 
 

 Byggnadsarbete 16.880.000 16.860.000 
 Markarbeten 4.750.000 4.507.000 
 VS-arbeten 1.339.000 1.340.000 
 Vent-arbeten 1.245.000 1.245.000 
 El-arbeten 6.323.000 6.263.000 
 Hiss-arbeten 351.000 351.000 
 Inredning   2.921.000   2.441.000 
 

  33.809.000 33.007.000 
 
Tillkommande entreprenadkostnader 
 

 Byggnadsarbeten 1.181.600 2.200.000 
 Markarbeten 332.500 419.000 
 VS-arbeten 93.730 194.000 
 Vent-arbeten 87.150 531.000 
 El-arbeten 442.658 830.000 
 Hiss-arbeten 24.570 10.000 
 Inredning              0               0 
 

  2.162.208 4.184.000 
 
 
  44.165.208 46.020.000 
 
 
Kommentarer till kostnadsredovisningen 
 
Allmänt 
 
I den kostnadsredovisning som redovisas ovan är budget och uppföljning räknad från byggstart 
men upparbetade kostnader för program, systemhandling samt entreprenadhandlingar är 
medtagna för att redovisa helheten. Upparbetade kostnader före 2008 för Örnaskolan finns ej 
med i redovisningen och ingår ej heller i upprättad budget. 
Kostnad för beställarens ombud som redovisas under punkten ”övriga byggherrekostnader” 
redovisas stor differens mellan upparbetad kostnad och slutkostnad, detta beror på att 
byggherrekostnader när den är intern ej läggs i projekten. 
 
Felprojektering VVS 
 
Upphandlad VVS-konsult har misslyckats med sin projektering vilket har åsamkat projektet 
stora problem och Hylte kommun har ställt krav på ersättning (432.665:-) se bilaga 1. 
Det återstår fortfarande vissa fel i ventanläggningen som planeras åtgärdas under sommarlovet 
2012. Konsekvenser för detta är ej helt klarlagda men krav har ställts till VVS-konsult som 
påtagit sig ansvaret. 
 
Vattenskada 
 

En vattenskada orsakad av befintliga rör i källarbjälklag har resulterat i åtgärdskostnader på 
92.701:-. Skadan är anmäld till försäkringsbolag. 
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Tillkommande entreprenadkostnader 
 

I projektet har gjorts tilläggsbeställningar som man tidigare bedömt som ej nödvändiga 
alternativt ej kända vid projekteringen. Nämnas kan ny diskmaskin (200.000:-), nya entrépartier 
(210.000:-), trådlöst nätverk (125.000:-), sanering av PCB o asbest (100.000:-), byte av 
styrutrustning VAV boxar m m (200.000:-), omläggning okända ledningar vid container-
uppställning (150.000:-), brandutrustning (50.000:-). 
 
 
Relationshandlingar 
 

Örnaskolan har sedan den byggdes varit föremål för flera omfattande ombyggnader som inte 
alltid följts upp med kompletta relationshandlingar, detta har i sin tur resulterat i dålig 
överensstämmelse mellan entreprenadhandlingar och verklighet. För att åtgärda detta har det 
upprättats kontrollantrapporter som sedan reglerats via ändrings- och tilläggsarbeten, detta har 
givit merarbete åt kontrollanter och entreprenörer och återspeglar sig i de relativt höga 
kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten. 
Önskvärt är att upprätta nya relationshandlingar med utgångspunkt från de underlag som 
samlats in när entreprenaden färdigställts. 
 
 
Ej utförda önskemål 
 

- vikväggar i behov av renovering 
- ljuddämpning (extra dörr) vid inspelningsrum 
- förändring av disk i bibliotek 
- dörröppnare till utegård 
- eluttag för motorvärmare vid containerplats 
- åtgärda vatteninträngning i källare 
 
 
2012-04-20 
 

Bo Ek     enligt uppdrag 
CA consultadministration ab  
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 CA consultadministration ab 
 Brogatan 23 
 302 42  Halmstad 
 Tel: 035-21 83 15 
 
 
 
KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, FEL I PROJEKTERING VVS-ANLÄGGNING 
 
 

Sammanställning över tillkommande kostnader 
 
Sammanställning nedan avser merkostnader p g a bristfällig projektering av VVS-handlingar 
Örnaskolan. Kostnader t o m 2011-12-01. 
 
 
Entreprenadarbete Ventilationsanläggning 
 
Pm3 etapp 2,  äta nr 3 87.454:-- 
Pm etapp 4,  äta nr 4 107.000:-- 
Kredit materialretur,  äta nr 8 -  31.300:-- 
Kontrollantrapport VVS nr 6,  äta nr 9 12.193:-- 
Kontrollantrapport VVS nr 7,  äta nr 10 7.227:-- 
Kontrollantrapport VVS nr 11,  äta nr 15 30.540:-- 
Kontrollantrapport VVS nr 13,  äta nr 18 28.659:-- 
 
 
Entreprenadarbete Värme och sanitet 
 
Kontrollantrapport VVS nr 7 7.000:-- 
 
 
Extra arbete kontrollanter 
 
80 tim á 650:-- 52.000:-- 
 
 
Beställarkostnader 
 
Möten, uppföljning 80 tim á 650:-- 52.000:-- 
 
 
Kostnader för elektriker 
 
Montering, demontering 10 tim á 450:--        4.500:-- 
(flyttning VAV-don, flyttning av givare m m) 
 

   357.273:-- 
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Sammanställning över tillkommande kostnader diskrum 
 
Sammanställning nedan avser merkostnader p g a felaktig projektering VVS-handlingar 
avseende diskrum Örnaskolan. 
 
 
Entreprenadarbete Vent 
 
Ombyggnad ventilation kökskåpa, äta nr 12 32.594:-- 
 
 
Entreprenadarbete Bygg 
 
Ombyggnad takgenomföring m m, äta nr 430 37.798:-- 
 
 
Entreprenadarbete El 
 
Demontering, montering armaturer m m     5.000:-- 
 
   75.392:-- 
 
 
 

Övrigt 
 
Senare har framkommit att luft och ljudproblem finns i ett flertal salar. Budget för att åtgärda 
ljudproblem beräknas till ca 75.000:-- 
Budget för åtgärder för att öka luftmängder i salar går inte att fastställa i dagsläget men är ett 
omfattande arbete som inte kan göras före sommaren 2012 då skolan är stängd. Beträffande  
kostnader för arbetet att utöka luftmängder ber kommunen att få återkomma. 
 
 
 
Hyltebruk 2011-12-15 
 
 
 
Bo Ek   enligt uppdrag 
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SLUTREDOVISNING AV ÖRNASKOLANS OMBYGGNAD –  
KOMPLETTERING  
 
 
Följande klarläggande och kompletteringar har gjorts av slutredovisning dat 2012-04-20 
i första hand beträffande de arbetena med att rätta till brister i ventilationsanläggningen 
beroende av felprojektering. Arbetena utfördes under sommarlovet 2012 och har nu 
godkänts vid OVK-besiktning. 
 
 
Förtydligande sid 3 (5) 
 
Bygglov har sökts och erhållits. Kostnaden på 103.000:- har belastat projektet men ryms i 
övriga byggherrekostnader. 
 
 
Komplettering sid 4 (5) 
 
Kostnaden för att åtgärda felprojekterad ventilationsanläggning belöper sig till 642.294:-- 
som är kommunens krav på ÅF. Slutkostnaden ökar med motsvarande belopp ca 209.629:-- 
vilket leder till en slutkostnad på  46.020.000:-- + 209.629:--  =  46.229.629:-- 
 
 
 
Halmstad  2013-01-23 
 
 
 
Bo Ek     enligt uppdrag 
CA consultadministration ab  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19 1 (1)

§   44  Slutredovisning Örnaskolan Komplettering 
Dnr 2012 KS0187

Sammanfattning
Ärendet Slutredovisning Örnaskolan behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 2012-12-04, § 362. Då beslutades att den del av ärendet som rör 
slutredovisning skulle återremitteras för mer information om siffrorna i underlaget gällande 
främst byggherrekostnaderna, bygglov och bristfällig projektering. 

Arbetsutskottet beslutade då även att föreslå kommunstyrelsen besluta att någon extra 
utvärdering av Örnaskolans ombyggnad inte skulle ske. Vid sitt sammanträde 2013-02-12, 
§ 7, beslutade kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-01-15, § 2, informerade Bo Ek om projektet, 
redogjorde för de olika posterna i slutredovisningen av Örnaskolans ombyggnad och svarar 
på frågor. Beslutades att Bo Ek skull ta fram kompletteringar till slutredovisningen och att 
ärendet då skulle tas upp igen i arbetsutskottet.

Bo Ek har kommit in med kompletteringar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 2, 2013-01-15
Kompletteringar till Slutredovisning av Örnaskolans ombyggnad, 2013-01-23 
Bo Ek, CA consultadministration AB

Yrkanden
Henrik Erlingson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar uppdra åt samhällsbyggnadskontoret 
att komplettera Slutredovisningen med de uppgifter som Bo Ek lämnat in. Slutredovisning 
ska sedan behandlas i kommunfullmäktige.

Proposition
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Henrik Erlingsons yrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla yrkandet.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att komplettera Slutredovisningen 
med de uppgifter som Bo Ek lämna för att den sedan ska kunna behandlas i kommun-
fullmäktige.

 



Hyltebruk  2013-04-24
Kommunfullmäktige
 
8. Barn- och ungdomsnämnden: Förskoleverksamheten 

Hyltebruk KS § 78
Dnr 2012 KS0300

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 78

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83

 Tjänsteskrivelse Förskoleverksamhet Hyltebruk
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

§   78  Övriga ärenden – Förskoleverksamheten Hyltebruk 
Dnr 2012 KS0300 

Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden har 2012-12-12 § 91 behandlat ärendet om förskole-
verksamheten i Hyltebruk. Enligt barn- och ungdomskontorets prognos kommer antalet barn 
i förskoleåldern att minska under de närmaste åren i Hyltebruk. Förväntat behov av platser i 
centralorten sjunker från 225 under vårterminen 2013 till 200 under höstterminen 2013. 
Denna nivå förväntas inte öka under de kommande åren. 

Raketens förskola vid Örnaskolan är den enda i kommunen som är en isolerad 5-årsgrupp, 
utan annan förskoleverksamhet inom rektorsområdet. Den har dessutom problem med 
mycket trånga och i övrigt föga ändamålsenliga lokaler. Svårigheterna har föranlett en intern 
diskussion inom Örnaskolan LMs rektorsområde och önskemålet har varit att när tillfälle 
ges, föreslå att förskoleverksamheten enheten upphör. I och med att barnantalet och 
platsbehovet nu minskar finns möjlighet att genomföra förändringen som medför att 5-
åringar stannar kvar på den förskola där de gått tidigare, det vill säga på Sörgårdens och 
Lönnens förskolor.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade hemställa att kommunfullmäktige beslutar att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013. 

Kommunstyrelsen föreslog, § 12 2013, att kommunfullmäktige skulle besluta att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM skulle upphöra från och med 
höstterminen 2013.  

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-07, § 3, att ärendet skulle återremitteras, genom en 
så kallad minoritetsåterremiss för följande utredningar: 
 att vidare utredning kring hur personal, elever och barn inom barn- och 

ungdomsnämndens hela verksamhetsområde i Hyltebruk påverkas av en eventuell 
nedläggning

 att utredningen redovisar hur nedläggningen av Raketens förskola påverkar den 
pedagogiska verksamheten, storleken på barngrupper, arbetsmiljö och lokalbehov inom 
hela verksamhetsområdet i Hyltebruk  

 att aktuell statistik kring placerade barn samt en prognos inför framtiden biläggs 
utredningen

 att utredningen genomförs partsammansatt med företrädare från arbetsgivaren och 
arbetstagar-organisationer.

Kommunledningskontorets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att utreda ärendet i 
enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Resultatet ska vara kommunkansliet till handa 
senast 22 augusti 2013. 
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Arbetsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är väl genomarbetat och, med hänsyn till barn, 
föräldrar och medarbetare, så att man i god tid känner till förutsättningarna, återgår ärendet 
till kommunfullmäktige utan vidare beredning. 

Yrkanden
Ronny Löfquist (S), med instämmande av Magnus Rasmusson (M) yrkar bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 

Tommy Edenholm (KV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag

Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet är väl genomarbetat och, med hänsyn till barn, föräldrar och medarbetare, så att 
man i god tid känner till förutsättningarna, återgår ärendet till kommunfullmäktige utan 
vidare beredning. 

Reservationer 
Ronny Löfquist (S), Magnus Rasmusson (S), Gunnel Johansson (S), Ahova Lood (S) och 
Mensur Dushi (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 
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§   83  Barn- och ungdomsnämnden: Förskoleverksamheten Hyltebruk
Dnr 2012 KS0300

Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden har 2012-12-12 § 91 behandlat ärendet om förskole-
verksamheten i Hyltebruk. Enligt barn- och ungdomskontorets prognos kommer antalet barn 
i förskoleåldern att minska under de närmaste åren i Hyltebruk. Förväntat behov av platser i 
centralorten sjunker från 225 under vårterminen 2013 till 200 under höstterminen 2013. 
Denna nivå förväntas inte öka under de kommande åren.

Raketens förskola vid Örnaskolan är den enda i kommunen som är en isolerad 5-årsgrupp, 
utan annan förskoleverksamhet inom rektorsområdet. Den har dessutom problem med 
mycket trånga och i övrigt föga ändamålsenliga lokaler. Svårigheterna har föranlett en intern 
diskussion inom Örnaskolan LMs rektorsområde och önskemålet har varit att när tillfälle 
ges, föreslå att förskoleverksamheten enheten upphör. I och med att barnantalet och 
platsbehovet nu minskar finns möjlighet att genomföra förändringen som medför att 5-
åringar stannar kvar på den förskola där de gått tidigare, det vill säga på Sörgårdens och 
Lönnens förskolor. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade hemställa att kommunfullmäktige beslutar att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013.

Kommunstyrelsen föreslog, § 12 2013, att kommunfullmäktige skulle besluta att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM skulle upphöra från och med 
höstterminen 2013. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-07, § 3, att ärendet skulle återremitteras, genom en 
så kallad minoritetsåterremiss för följande utredningar:
 att vidare utredning kring hur personal, elever och barn inom barn- och 

ungdomsnämndens hela verksamhetsområde i Hyltebruk påverkas av en eventuell 
nedläggning 

 att utredningen redovisar hur nedläggningen av Raketens förskola påverkar den 
pedagogiska verksamheten, storleken på barngrupper, arbetsmiljö och lokalbehov inom 
hela verksamhetsområdet i Hyltebruk 

 att aktuell statistik kring placerade barn samt en prognos inför framtiden biläggs 
utredningen

 att utredningen genomförs partsammansatt med företrädare från arbetsgivaren och 
arbetstagar-organisationer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2013-03-18 Per Borg/Susanne Mared
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 3, 2013-03-07
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Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att utreda ärendet i 
enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Resultatet ska vara kommunkansliet till handa 
senast 22 augusti 2013.

Yrkanden
Johan Edenholm (KV) yrkar följande: Ärendet är väl genomarbetat och med hänsyn till 
barn, föräldrar och medarbetare, så att man i god tid känner till förutsättningarna yrkar jag 
på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ärendet återgår till kommun-
fullmäktige utan vidare beredning.

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

Proposition
Ordförande ställer proposition på Johan Edenholms yrkande och kommunledningskontorets 
förslag och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Johan Edenholms yrkande.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet är väl genomarbetat och, med hänsyn till barn, 
föräldrar och medarbetare, så att man i god tid känner till förutsättningarna, återgår ärendet 
till kommunfullmäktige utan vidare beredning.

 
Reservation:
Ronny Löfquist (S) och Gunnel Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet.
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Eva Nordgaard, kommunsekreterare
Tfn: 0345-18032
E-post: Eva.Nordgaard@hylte.se

Kommunstyrelsen

Hylte kommun Storgatan 8 Tfn 0345 - 180 00 vx klk@hylte.se Postgiro 10 53 60-2
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 – 181 90 www.hylte.se Bankgiro 434 - 4354

Tjänsteskrivelse Förskoleverksamhet Hyltebruk

Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden har 2012-12-12 § 91 behandlat ärendet om förskoleverksamheten i 
Hyltebruk. Enligt barn- och ungdomskontorets prognos kommer antalet barn i förskoleåldern att 
minska under de närmaste åren i Hyltebruk. Förväntat behov av platser i centralorten sjunker från 
225 under vårterminen 2013 till 200 under höstterminen 2013. Denna nivå förväntas inte öka under 
de kommande åren.

Raketens förskola vid Örnaskolan är den enda i kommunen som är en isolerad 5-årsgrupp, utan 
annan förskoleverksamhet inom rektorsområdet. Den har dessutom problem med mycket trånga och i 
övrigt föga ändamålsenliga lokaler. Svårigheterna har föranlett en intern diskussion inom Örnaskolan 
LMs rektorsområde och önskemålet har varit att när tillfälle ges, föreslå att förskoleverksamheten 
enheten upphör. I och med att barnantalet och platsbehovet nu minskar finns möjlighet att genomföra 
förändringen som medför att 5-åringar stannar kvar på den förskola där de gått tidigare, dvs på 
Sörgårdens och Lönnens förskolor. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade hemställa att kommunfullmäktige beslutar att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM upphör från och med höstterminen 2013.

Kommunstyrelsen föreslog, § 12 2013, att kommunfullmäktige skulle besluta att 
förskoleverksamheten vid rektorsområde Örna LM skulle upphöra från och med höstterminen 2013. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-07, § 3, att ärendet skulle återremitteras, genom en så kallad 
minoritetsåterremiss för följande utredningar:
 att vidare utredning kring hur personal, elever och barn inom barn- och ungdomsnämndens hela 

verksamhetsområde i Hyltebruk påverkas av en eventuell nedläggning 
 att utredningen redovisar hur nedläggningen av Raketens förskola påverkar den pedagogiska 

verksamheten, storleken på barngrupper, arbetsmiljö och lokalbehov inom hela 
verksamhetsområdet i Hyltebruk 

 att aktuell statistik kring placerade barn samt en prognos inför framtiden biläggs utredningen
 att utredningen genomförs partsammansatt med företrädare från arbetsgivaren och arbetstagar-

organisationer.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 3, 2013-03-07
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Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att utreda ärendet i enlighet 
med kommunfullmäktiges uppdrag. Resultatet ska vara kommunkansliet till handa senast 22 augusti 
2013.

Per Borg Susanne Mared
kommunchef informations- och kanslichef

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden
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9. Meddelande kommunfullmäktige 2013

Dnr 2013 KS0024

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Patientnämnden verksamhetsberättelse 2012

 Samordningsförbundet protokoll 2013-04-05 Årsredovisning 2012

 Hjälpmedelsnämnden, årsredovisning 2012

 HallWan årsredovisning 2012

 HallWan Granskningsrapport 2012
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förbundet

lim

HALLAND
Fakenbergs kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Kungsbacka kommun
Laholens kommun
Varbergs kommun
Regon Halland
Arbetsfönnedkigen
Fessakringskassan

Styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Halland

Ledamöter

Ersåttare:

Stefan Bengtsson
Birgitta Andersson
Bodil Ljungberg
Chnster Jonsson (ersättare)

Ulrika Landergren
Lena Andersson
Lennart OhIsson
David Karbson

eivriga deltagare: Samuel Grahn. fOrbundschef

Atarbud: Rie Boulund
Inger Larsson
Margit Bik

Daturn. 2013-04-05
Tid: 1130-16.00
Plats- Lokar Shandskatan, Stadshus C. Norrgatan 25, Varterg

§ 1 Sammantrådet öppnas

§ 2 Val av Justerare
Stvrelsen beslubde att utse Bodd Ltunobero II lusterare  

§ 3 Faststållande av dagordning
Styrelsen beslutade att faststalla dadordninoen.

§4 Föregående protokoll
Stvrelsen beslutade att lacKtabreaående protokoll til handbrinama

§ 5 Aktuellt från FörsåkrIngskassan krIng aktivitetsersyittningar och sJuktal i Halland
Bugitta Andersson visade statistik från Försåkringskassan. Det år en generell ökning av
sjuktal i Halbnt Bland unga år fier man arbelsk5sa och fier kvinnor sjuksluivna Antalet
unga ned akbvitetseisatbingbkar, tramstblandrflart OrsaksdOgnmerfOr
aktivitetsersättning: psykisk ohalsa 67 %. sjukdornar i nervsystemet 10 %, medfödda
rnfssbildningar 6 % m m.

§ 6 Inkomna ansökningar
- Individsanverkanstean i Kungsbacka
Shrrelsenbeslutar all bevilia ansokay. Styrelsen begar också att få en återrapportenng
december 2013 för att delge en mer deblyerad bitd av planenng, föranknng i respektive



myndigheter, kvantrtativa mål och erfarenheter under det forsta halvåret samt tydligare
kvarlitativa mål infOr 2014_ Beroende på budgetförutsattiNngarna för 2015 kan
förbundets insats komma att revideras.

- Intensifierad samverkan —unga med aktivitetsersattning
Stvrelsen beslutar att bevilia ansökan under perioden 2013-2014. Styrelsen begår att
insatsen sarredovisas både avseende resursanvandning och effekter

Rapport från törbundscheten
- Presentation av rapporten 'Utveckfing av arbetsåntegrerande sociala företag

Hallandf
Styrelsen uppmanade att kommunrepresentantema ska bara med sig frågan om att
utse en kommunal kontaktperson för socialt företagande för respektive kommun.
Styrelsen vill avvakta Region Hallands beslut utrfrån rapporten kring att utse en
samordnare fOr att tag i det vidare arbetet knng information till myndigheter, forankra
frågan hos respektrve part samt arrangera workshops och mötesolatser inom och
meilan myndigheter samt mellan myndigheter och andra organisationer.

8 Styrelsens uppdrag till lerbundscheten
- Bjud in Bumerang och Centrum för Socialt Foretagande (CSF) till nasta

samrnantrade för att diskutera hur de ser på förutsattningar och behoven för socialt
företagande i lanet
Sprida rapporten 'Lltveckling av arbetsintegrerande sociala företag i Hallaner samt
skicka ut Tdvaxtverkets publikation 'Att stödja utan att styra" fill kommuner och
andra intressenter.
Att undersöka om Högskolan i Halmstads utvardering av insatsen
Samordningshandledarna kommer att ta hansyn fill socioekonomiska aspekter,
elker om dessa aspekter kan belysas av annan utvarderare, exempelvis av payoff
Ingvar Niksson eller annan

9 övriga frigor
Socioekonomisk utvärdering av insatsen Sarnordningshandledare.
Mötesplanering att hålla styrelsemöte i Varberg och i Halmstad varannat

§ 10 Mötet avalulas

Orctfande Justerare

an Bengtsn . ordförande Bodil Ljungberg
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Arsredovisning för räkenskapsåret 20124141 - 2012-12-31

Styrersen avger följande årsredovisning:

Förvahreingsberättelse

Inlodning
Samordningsfificbundet i hland bildades den 9 september 2010 i enbghet med Lag (2003 1210)

ont finansiell sarnonining av rehabiliteringsinsatset Förbundets verksamhet korn gång under
våren 2011. Ingående parter i förbundet år Falkenbergs komMUn, Halmstads kommun, Hytte
kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun, Region Halland,
Arbetsförmedlingen och Försakringskassan.

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av fyra ledamOter och åtta ersattare som
ar utsedda av respektive huvudman

Styrelsen har bestatt
Bodil Ljungherg. ordforande, Asbetsförmedlingen
Stefan Bengtsson, vice ordförande, Region Halland
Birgrtla Andersson, ledamot Försaltringgkbecsn
Lena Andersson, ledamot, Varbergs kommun

Dave Karlsson/Pe Ryberg, ersattare, Försäknngskassan
Lars Ohlund. ersattare. Arbetsforrnedlingen
Inger Larssce ersattare, Halmstad kommun
Lennart OhIsson enattare, Ilytte kommun
Margareta Bengtsson, ersattare Laholrns kontrnun
Rie Boukind. ersattare, Falkenbergs kommun
Ulrika Landergren. ersattare, Kungsbacka kommun
Margit Bik, ersattare, Region Halland

Halmstads kommun år enligt avtal vardkommun för Samordningsförbundet i Halland och
tillhandahåller ekonomiska och administrativa system och tjanster såsom ekonomisupport,
diarieföring, löne- och arvodeshantering samt IT-tränster.

Parternas medlemsavgifter för Samordningsförbundet i Halland 2012 uppgick till 13 300 000
(förra året 10 000 0(0 kr) kronor fördetat på staten 5 650 000 kronor, Region Halland 3 325 000
kronor och kommunerna 3 325 000 kronor Overskottet från 2011 med ca 7 Mkr fillkommer i
budgeten

Förbundets Overgripancle viljelnriktning
Samordningsförbundet i Halland vill pa ett effektivt sätt anvanda gemensamma resurser fOr att
ta gemensamma tag kring de personer som står utanför arbetsmarknaden, år aktuella på mer
ån en myndighet samt år i behov av ett mer sammanhållet stöd fOr att förbattra sina rnöjligheter
till/uppnå egen forsönning.

Organization och arboto
Styrelsen har under 2012 haft åtta sammantraden. Styrelsen tor under året fattat en rad beslut
med mål att finanstera samvetkan kring sersoner med behoy av stod från fier an en
samverkanspart 1tanet Detta har resulterat i ett fiertal insalser som Samordningsförbundet
finansierar. Den prionterade rnaigtuppen unga vtana åldern 18-29 år. Ca 80 % av de
personer som rapporterats i regeringens system Nya SUS på indbasis har tilltiört denna

s56
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målgrupp. Till styrelsens hjälp att bereda ansökningar om insatser finns en utsedd
beredningsgrupp bestående av tjänstemän från parterna.

Styrelsen beslutade att med hjålp av samordnad finansiering stödja följande insatser:

ESF-projektet Oavis
ESF-projektet Clavis är ett projekt som ägs av Halmstad kommuns socialförvaltning. Målgruppen är personer
med psykisk funktionsnedsättrung. Projektet är 3-årigt och rnan bemannade projektet uhfrån bedomningen att
kunna arbeta med totalt 100 deltagare Under sommaren 2012 nådde projektet halvtid och då var ca 280
deltagare inskrivna. Detta har medfört ett behov som projektågama från bOrjan inte kunnat förutse - att det finns
fiera deltagare som känner att de har kommit så långt i sin rehabilitering att de är redo att testa på prakfik,
arbete eller studier. Samordningsförbundet beviljade redan under 2011 därför resurser till en hellidsljänst som
arbetar med dessa deltagare enligt metoden Supported Employment. Under hösten 2012 utvidgades stödet till
yttedigare två hertidstjänster som jobbar enligt ovan nämnd metod samt komplettera detta med Supported
Educabort
Resultat: Vid årsskiftet 2012/2013 var 52 av 325 deltagare aktuella i insatsen. 11 av dem var ute i praktok och 4
deltagare studerar. Lönearbete: Under Insatsens fid har 4 delatagre gått från tildragsberoende till
sralvförsönning
Finansiering från Samordningsforbundet 2012: 671 102 kr

Samordningshandledare
Under sommaren 2012 beslutade styrelsen att förånga insatsen till 1213 års utgång samt att
utvidga insatsen till att också plantera funktionen i Kungsbacka. Under 2012 har sex
samordningshandledare arbetat med målgruppen unga vuxna (18-29 år) i Laholm, Halmstad,
Hylte, Falkenberg och Varberg. Från oktober har också insatsen placerats i Kungsbacka med
ytterligare en samordningshandledare. Fr o m februari 2013 blir kungsbackateamet komplett
med två samordningshandledare. Sarnordningshandledarna lånas ut" från samverkansparterna
och behåller darmed sin tillhörignet hos sina ordinarie arbetsgivare Samoraningshandledamas
roll år att stödja individema att formulera sin egen rehabiliteringsprocess, förankra den hos
berörda myndigheter samt lotsa och guida individerna genom planeringen. Till sin hjålp har de
"Kartoteket" - de insatser och verksamheter som idag bedrivs av samverkanspartema i länet.
Förbundet hyr lokaler på orterna Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka som
utgångspunkt för sarnordningshandledarna. På orterna Laholm och Hylte hyrs lokaler per dag.
Resultat: Från insatsens start oktober 2011 fram till 121231 har cirka 250 remisser kommit in till
samordrungshandledama Etlåttiotal av dessa har avslutats/lämnats över till annan verksamhet inom Kartoteket
Cirka 45 % kommer från Forsakringskassan, 30 % kommer fran kommunerna, 15 % från Region Halland och 10
% från Arbetsförrnedlingen.
Utvårdering kommer att ske med hjalp av Högskolan i Halmstad under januari-juni 2013.
Finansiering från Sarnordningsförbundet 2012: 3 416 550 kr.

ESF-projektet Bumerang
ESF-projektet Bumerang är ett projekt som ägs av ABF. Drivs i samarbete med Arbetsformedlingen och
Halmstad kommun. Projektet är en kombination av utbildning och praktik som ska syfta till att utvidga befintlig
arbetsmarknad genom arbelsintegrerade sociala företag. Femton ungdomar som är inskrivna i
ArbetsfOrrnedlingens Ungdomsgarant har haft möjlighet att delta i Bumerang i och med att
Samordningsförbundets styrelse beslutat att gå in och finansiera deras anordnarbidrag.
Resuttat Under 2012 har fern ungdomar fran Ungdomsgarantin deltagit i Bumerang.
Finansering fran Samordningsförbundet 2012 119 025 kr.

SOFFIA
SOFFIA beräknades under 2012 omfatta ca 270 personer som kommer att utförsäkras från lidsbegransad
sjukersattning eller sjukpenning under året. Insatsen syftar till att förlänga och förstärka dessa personers
övergång från Försåkringskassan till Arbetsförmedlingen. Som det sett ut fidigare har personerna sallan varit
redo för denna förändring och många har upplevt oro och har inte varit redo att påbörja sin
rehabiliteringsprocess Nu kommer Försakringskassan och Arbetsförmedlingen träffa personerna och förbereda
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dessa i ett hagare skede samt följa med i övergangen_ Har kan också Sarskilt Lakatuttatande (SLU) bli aktuellt
samt infOrmahon fran kommunemas försönningsstödsenheter Under sommaren 2012 avslutades insatsen i
förlid då metoden Overgick i nationella rikliinjer fOr samarbetet mellan Försäkringskassan och
Arbetsförrnedlingerk
Resultatet De ca 130 individer som haft behov av SOFFIA har fått den hjalp och stöd sorn de haft behov av
mycket Irdigare an de annars hade fått Dock kommer vi ha svårt att få tillstånd en individuell utvardering av
indMden uhfrån att handlaggama har registrerat insatserna som strukturövergripande i Nya SUS
Försakringskassan och ArbetsfOrrnedlingen har dock i många arenden fått munthg posrtiv återkoppling från
individerna och våra handlaggare Aterkopplingen ar att myndigheterna kommit långt i samarbetet och natt deras
rnalsafining i att möta individema tichgare.
Finansiering från SamordningsfOrbundet 2012: 221 352 kr

Fördjupad samverkan kring sjukskhvningsprocessen
Sedan 2009 har Försaktingskassan funnits på plats en dag i veckan på Region Hallands vårdcentraler och
mottagningar. Under ären har denna narvaro inneburit att Försakringskassan har kunnat vara rådgivande för
vårdpersonal i försakringsfragor och i de medicinska underlagen. Under 2011 sankte staten nivån avsevart till
denna matighet till finansiell samordning mellan enbart sjukförsakringen och halso- och sjukvården, varför
ansökan stalldes till forbundet att möjliggöra detta samarbete. I och med detta vill vi bidra till att förenkla och
forkorta kommunikationsvagarna mellan Försäkringskassan och halso- och sjukvården genom en tidig
diskussion runt personen för att förebygga en långvarig sjukskrivning och tidigt snabba upp
rehabiliteringsimpulser samt vidga rnajfigheten bll att fier ska kunna få ta del av de multimodala
rehabiliteringsteamen. Insatsen genomförs 2012-2014 och syftet ar att integrera arbetssattet i ordinarie
verksamhet under projektets gang_
Resultat: Insatsen ar stmkturövergripande och mäts inte på individbasis
Finansering från Sarnordningsarbundet 201211 280 626 kr.

Utveckling av arbetsformagebedOmning och samarbete med Arbetsförmedlingen i kommunala
arbetspn5vningsverksamheter.
Ett pilotprojekt genomförs i Halmstad och Laholm på 6 månader med stan vintern 2012 Två arbetsföm-edlare
knyts till kommunernas arbetsmarknadsenheter. En av dessa har kompetens och vana av att arbeta med
funkbonsbedörnningar, anpassningar och utveckling till arbete (innehar artetsterapeutkompetens) och ska vara
ett metodstöd för arbetsmarknadsenhetema i sitt utvecklingsarbete Den andra arbetsförmedlarfunktionen år av
rner tradthonell art och ska starka upp arbetsrnaknadsenheternas stravan i att far av deras deltagare ska
komma i arbeteatudier Den förstnamnda av kompetensema arbeta- strukturövergripande medan oen
renodade arbetsförmedaren arbetar indivabassat Dessa rapporteras olika i Nya SUS
Resultat 29 dellagare har dettagrt i den indivabaserade deren av insatsen 13 av dessa i Laholm. 10
Halmstad) har under 2012 bnAtt sin offentliga farsönning helt Dessa hade tidigare aktivitetsstöd octtieler
ekonomiskt batand
Finanstenng fran Samordningsförbundet 2012 735 138 kr

Salut Halland
Vårdcentralen på bostadsområdet Andersberg i Halmstad och Region Halland ansökte om och
beviljades medel för att kartkagga behovet av utökad samverkan på lokalt plan i området.
Förbundet bevikade medel för en ettårig projektledarlanst från och med april 2012 som under
hOsten presenterade sin fardastallda kartlaggning.
Resultat Kallaggningen belyser behov och utveciangsområden och ligger som grund för
ytterligare en ansökan om förlangning och utvkdgning av insatsen. Denna ansökan beviljades
och den utokade insatsen kommer att starta våren 2013.
Finansiering fran Sarnordningsförbundet 2012: 467 435 kr.

Utbildning Supported Employment
Förbundet beslutade under hösten 2012 att rnedfinansiera en lans- och myndighetsoyergripande utbödning
metoden Supported Employment med halva kostnaden för de myndigheter som ville vidareutbilda sin personal
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metoden 1någon kommun kom utbildningen igång 2012, men större deren av utbildningssatsningen kommer att
genomföras 2013.
Finansering från Samordningsförbundet 2012: 100 000 kr

KUR-uthadning
Inom ramen för utbildningssatsningen KUR (KompetensUlveckling inom Rehabildering) som
iniberas av Forsåkringskassan centralt, anordnade Samordningsförbundet under våren
sammanlagt fyra myndighetsgernensamrna hekdagar Halland. Teman på heldagarna var aktueli
forskning inom psyketriområdet bemOtande, sarnverkan över rnyndighetsgränser, systernteon
rnm- Under hösten 2012 har elva frukosbnöten anordnats varte kommun uppd•Sat på två
reman Det första ansvarade Samordningshandledarna för och temat var 11okal samverkan"
Det andra bar mbriken "Man blir sorn man umgås —om barn. datorer, spelberoencle och psykisk
ohalsa'. KUR-organisationen står för kostriader för förelasare, moderator och resor. Förbundet
står för övng konferenskostnad, uppskattningsvis totalt ca 160 000 kr.
Resultat: De fym heldagama samlade sammanlagt ca 220 personer och fnikostmötena samlade
sammanlagt ca 600 personer. Dessa personer år anståRda ide samverkande parterna och
bygger under KUR-satsningen gemensam kunskapsplattforrn och knyter personliga relationer till
förmån för den daglga samverkan.
Finansiering från Samordningsförbundet 2012: ca 160 000 kr.

Kartoteket
Under 2012 gjordes genom förbundet en insamling av information för att skapa en överblick över och
sammanstålla alla de stöd- och rehabilitenngsinsatser 50(11 finns inom parterna i förbundet. Kartoteket
ar tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande myndigheterna i förbundet som möter
manniskor i sitt arbete med behov av vård, stöd ocNeller rehabiliterng
Aven individer som omfattas av sarnordnade insatser ska med Kartotekets hjäip kunna få en overblick
av alla de verksamheter som finns i dagslaget
Kartoteket år ett levande dokument och kommer att utvecklas efter haxt Det finns blIgangligt på
vrwo sfhalland se samt kommer under 2013 att tryckas upg och distribueras så att den finns
tiliganglig även i pappersforrn.

Resultaträkning

Inttikter Not

1

Utfall

2012-01-01 -
2012-12-31

87 000

13 300 000
13 387 000

-7 016 515

-955 590

-787 141

-311 659

- 9 070 905

4 316 095

Utfall

2012-01-01 - 2011-01-01 -

	

2012-12-31 2011-12-31

	

0 0

	

13 300 000 10 000 000

	

13 300 000 10 000 000

	

-8 010 000 -1 801 526

	

-746 000 -1 266 864

	

0 -699 480

0

	

- 8 756 000 -3 767 870

	

4 544 000 6 232 130

Försäljningsmedel

kledlemsavgifter
Summa intökter

Kostnader

Projektkostnader

Driftskostnader

Personalkostnader

Övriga kostnader

Summa kostrtoder

Arets resultat
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Balansräkning

Tingångar

Ornsöttningstilkörpor

2012-12-31 2011-12-31

Kundfordringar

 

753 750 3 978 000

övrig fordran

 

150 122

 

0

Fonderade medel 10 000 000

 

0

Kassa o bank 5 933 362 8 459 123

Summa tillgångar 16 837 234 12 437 123

Eget kapital och skulder

   
Eget kapstal och skulder

   
3alanserat resultat 10 462 556 4 230 426

Årets resultat 4 316 094 6 232 130

Summa eget kapital 14 778 650 10 462 556

Kortfruttuo skulder

   

Leverantörsskulder 2 008 993 1 968 476

Upplup kostn o föruzbet mtakter

 

6 091

 

6 091
Summa kortfristiga skukler 2 015 084 1 974 567

Summa eget kapital och skulder 16 837 234 12 437 123

Ställda säkerheter

 

Inga

 

Inga

Ansvarsförbindelser

 

Inga

 

Inga
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Not 1. Projektkostnader Utfall 2012 Budget2012
Cbvis

 

671 102

 

450 000

Andersbergs vårtkentral/SALUT

 

467 435

 

450 003
Boomerang

 

119 025

 

220 000

SOFFIA

 

221 352

 

250 000
Fördjupad samverkan 1 280 626 1 300 000
Samordnad handledning 3 416 550 3 780 000
AF/AME

 

735 138 1 500 000

KUR

 

105 287

 

60 000

 

7 016 515 8 010 000

Vår rewston else har lamnats 2013-03- ic

Halmstad 2013-03-01

—

Lena Anderssoa--_,
Lrgamot amot

Hans Bertilsson
Utsedd av kommunerna och Region Halland

Pernilla Rehn
Auktoriserad revisor. L.ic4d av staten



Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse

REVISIONSBERÄTrELSEför år 2012
Samordniegsförbundet Halland
Organisationsnummer 222000-2857

Vi har granskat räkenskaperna. arsredovisningen och förbundssoaelsens förvaltning 1
Samordningsförbundet Halland. org nr 222000-2857, för verksamhetsåret 2012

Styrelsens ansvar för än-redovisningen och fönaltningen
Det är forbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att
uppråtta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
bemr på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs
i enlighei med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för
Nerksambeten.

Revisorns anstar
Vårt ansvar är an urtala oss om ärsredovisningen år upprättad i enlighet med
kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på gundval av vår
granskning.

Vi har utron vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsats,
kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och
annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgårder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter årsredovisningen.
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning bealaar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprånar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfonna granskningsåtgårder som
år ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte art göra ett
uttalande om effektiviteten I förbundets interna kontroll. Granskningen innefanar också
en utvårdering av ändamålsenligheten i de redovisningspnnciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvårdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.

Som underlag för vart unalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, atgärder och förhallanden i förbundet för att
kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamhetew



Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Ulialanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstållande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt våsentligt år råttvisande, att den interna koniroll har
varit tillräcklig, att resultatet enligt tbsredovisningen är fittenligt mcd de finansiella mål
och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhasplanen
samt an årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssal och
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
För staten

13-y?

Hans Bertilsson

För Kommunerna och Regionen Halland

Götebo

ect\

Bilagor:
De sakkunaigas rapport
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Uppdraget

På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Halland har rngranskat
årsredovisningen och den interna kontrollen för rakenskapsåret 2012. Syftet med

granskningen år att bedöma om styrelsen haft tikacklig kontroll Over verksamheten
sarnt om årsredovisrognen ar rattvisande. Uterver var revision av årsredovisningen
har vi aven utfört en revrsion av styrelsens förvaltning

Grandmingen har utförts enligt komrnunallagen, god rehsronssed i kommunal
verksamhet förbundsordningen och revisbnsreglementet

Sammanfattande bedömning och iakttagelser ar 2012

Vi bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tfirkklig kontroll över
vedcsamheten under år 2012. Uppföljning av verksamhet och ekononu sker
regelbundet och på ett strukturerat satt.

Arsredovisningen ar 1all vasentligt uppstand 1enlighet med Kommunal
redovisningslag och bedöms som ratIvhsande

Organisation och verksamhet år 2012

Styrelser har haft regelbundna styrelsemoten under ket totalt 8 stycken. Styrande
för verksamheten har under 2012 varit den verksamhetsptan som styrelsen antog på
möte den 20 januari 2012.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012

Arsredovisningen för k 2012 har upprattats i enlighet med den kommunaka

redorgsningslagen. Vi hari vår granskning inte funnit några vasentliga avvikerser Irån
god sed

Arets resultat uppgårtil 4 316 095 kr (6 232 130 kr) Förbundets utgående egna
kapital uppgår till 14 778 651 kr (10 462 556 kr)



lakttagelser
Vi harkMandetaktlagetseravseenclerakenskapsåret2012:

Vi harerhålfitdelegabonsacIningda det frangk vem somfår ingåadal
fortxxxtetsnann. appre anbudoch upphandtatjanster Darernotsaknas
skriftligattestrutinavseendevem somfk allesterafakturoroct blivilkabelopp.

Vi ha tittatpå utlagggjordaav förbundschefen.Det finnsingenskriftligrutinfOr
hurförbundschefenskostnaderska hanteras.Enligtförbundschefenattesteras
uttaggenav styrekseordförande.\ri har intekunnatse dettadå det ar
ekonomiassistentenpå kommunensommailarmed styrelseordfOrande.

Förbundethar underåret 8 st kostnadsrantorod, en förseningsavgjftpå
skattekontot.KosInadsrantomaberorpå att uppbordennar blivitbetaladför
sent.FOrseningenvarierarmellan3-15 dagar.

Jönköping,18 februari2013
Delode AB

KristanEngelke 
Godkandrevisor
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Deloitte refers to one or more af Deloitte Touche Tohmatsu Lined . a UK privale company
limilea by guarantee, and its network of mernber firms, each of which is a legally separate and
mdependent entity. Please see wonendelonte.eom/about for a detafied description of the legal
structure of Deloitte Touche Tohrnatsu Umited and as mernber firrns.

Deloitte provides audit, tax, consulbng, and financial advisory services to public and private
clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more
than 150 countries, Delonle brings world-class capabilifies and deep bcal expertise to help
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2013 Delotte AB



ANSLAGTBEVIS
Justeringen har tinkånnagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet i Halland

Sammanuadesdatum: 2013-04-05

Datum tbr anslags uppsånande: 2013-04-16 Datum tör anslags nedtagande: 2013-03-07

Förvarffigsplats för protokoner Utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen. Halmstads kommun

11. L
Samuel förbundschef
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Hyltebruk  2013-04-24
Kommunfullmäktige
 
10. Interpellation Örnaskolans framtid

Dnr 2013 KS0090

Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen:
 Interpellation Örnaskolans framtid.



441
Socialdemokraterna

Till kommunfullmäktige Hylte Kom

! HYLTEKOMMUN
I Kornrnunledningskontor

' 2013-03- 19

Interpellationtill 
Barn och ungdomsnämndens ordförande:

På kommunfullmäktigessammanträde7 mars 2013beslutade den borgerliga
majoritetenmed stöd av Sverigedemokratemaoch SPI att sätta igångdeti utredning
som rör Örnaskolans lågoch mellanstadiumsframtid.På upprepade frågorom när
denna uttedning ska vara klaroch presenteras för fullmäktigevägrade
förslagsställarentillikabarn och ungdomsnämnden ordförande konsekventatt

hoo svarapå.

Den 7 november 2012 fickbarnen på Örnaskolans låg och mellanstadiumett brev
med sighem till sina föräldrardår det stod bl.a :kommunspnfrenharbeslutatatt utreå
omdagens ochmellanstadieverksambeti Hyltebrukhit ellerdelvisskullekunna 
samlokaliseraspå EäasFries.Detta brev har väckt många frågor och skapat oro om
barnens framtidaskolgångi många farnilieri hela Hyltebruk.

Ett anstindighetskravsom man ska ställapå ansvarigapolitikerär att man redovisar
en tidplan för när och hur den framtidaprocessen i ärendet är tänkt att
genomföras.

tindertecknad frågardärför barn och ungdomsnämndens ordförande Tommy
Edenholm (KV) följande:

När ska de utredningsuppdragsom det beslutadesom i ärendet
"Skolutveckling"(KF 2013-03-07)vara klaraoch presenteras för
kommunfullmäktige?
När avserden borgerligamajoriteten att ge besked om sinaavsiktermed
Örnaskolans lågoch mellanstadiumsframtid?

\ k-

fagnusR musson (S)
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