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HYLTE KOMMUN

Fakta Hylte kommun
Mandatfördelning 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

Totalt 43

Kommunens yta, km2    1 009

Folkmängd december 2013    10 001

Folkmängdsförändring under 2013:

   Inflyttningsnetto       -12

   Födelsenetto     -19 

Kommunal skattesats, %     21,45   

Årets resultat , mkr    5,6

Investeringsvolym, mkr   56,9
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Kommunrådet har ordet

 

Kommunrådet har ordet
Under året tillträdde jag uppdraget som kommunstyrelsens ordförande (1:e feb-
ruari). Tyvärr kom det omgående besked från Stora Enso om stängning av en 
pappersmaskin till. Arbetet med att på ett aktivt sätt jobba med frågan har utförts 
i projektet Utveckling Hylte och har på ett sätt präglat året. Å andra sidan har 
företagens framtidstro också präglat året med många investeringar och utöknin-
gar. Att arbetstillfällen skapas är en förutsättning också för kommunens verksam-
het.

Något som varit väsentligt för Hylte kommun är att regeringen nu infört det nya 
kommunala utjämningssystemet. Rättvisare och med mer pengar till kommunen 
är det en förutsättning för att få ihop ekonomin, särskilt i mindre kommuner.

Våra egna verksamheter tar hela tiden steg mot förbättringar och enligt medar-
betarundersökningen är 86 procent stolta över att arbeta i Hylte kommun, en hög 
och glädjande siffra!  Större investeringar under året är exempelvis ombyggnad av 
Örnahallens simhall och nybyggnation av förskola och bibliotek i Torup. Dessa 
satsningar invigs under 2014.

Kommunens resultat på 5,6 mkr innehåller dels återbetalning från försäkringssys-
temet AFA men också resultatreglering av engångskaraktär. Nämndernas av-
vikelse är 2,8 mkr mindre mot budget. Bättre än i fjol men vi har mer att göra när 
det gäller effektiviseringar. Vi tar dock små steg i rätt riktning. För kommande in-
vesteringar är det viktigt att kunna presentera positiva resultat och därmed skaffa 
oss ett finansiellt utrymme. 

Tack till all personal för ett bra arbete det gångna året!

Kommunchefen har ordet
För nionde året i rad visar kommunen ett plusresultat. Vi kan också konstatera 
att nämndernas avvikelse till budget blir allt mindre för varje år. Detta kommer 
inte av sig själv, utan beror på en bra styrning i organisationen i kombination 
med en hög ekonomisk medvetenhet. Orosmomentet i ekonomin är att vi un-
der flera år haft för höga investeringsvolymer i förhållande till de resultat som 
vi har skapat. Detta har inneburit att självfinansieringsgraden har varit låg och 
fört med sig att kommunen ökat sin skuldbörda, vilket medför att vi blir allt 
mer känsliga för räntesvängningar.

Under 2013 har vi frågat våra medborgare via en medborgarundersökning vad 
de tycker om den kommunala servicen. Motsvarande undersökning gjorde vi 
även 2006 och 2010. Det är glädjande att läsa resultatet som visar att den 
kommunala servicen uppfattas som betydligt bättre än vid tidigare mätningar. 
Vi har också utmärkt oss i andra mätningar där främst resultat inom äldreom-
sorgen har hamnat i topp i Sverige. 

Under 2013 har ett omfattande medarbetardrivet förändringsarbete påbörjats 
inom alla kommunens verksamheter, syftet med arbetet är främst att öka kund-
nyttan i det vi utför men också att bibehålla en god arbetsmiljö, detta kommer 
innebära att vi lättare kan möta förändrade krav på kommunens verksamhet.

Under året har vi också frågat våra medarbetare hur det är att jobba i Hylte 
kommun. Vi skall verkligen känna oss stolta när vi ser resultatet. Exempelvis 
uppger drygt 90 procent att de är insatta i arbetsplatsens mål vilket är oerhört 
viktigt för att vi skall känna oss nöjda med vårt arbete, att vi utför rätt saker 
och att förväntningarna är rätt ställda. Detta bidrar också till att så många 
känner en stolthet över att jobba i Hylte kommun.

Vi har mycket att vara stolta över!

Henrik Erlingson (C)
Kommunråd

Per Borg
Kommunchef



2  

 
Så här läser du Hylte kommuns årsredovisning

Så här läser du Hylte kommuns årsredovisning
Hylte kommuns årsredovisning produceras av kommunledningskontoret och vänder 
sig inte bara till politiker i kommunen utan också till kommuninvånare och andra 
intressenter. Den inleds med sammanfattande kommentarer av kommunrådet Henrik 
Erlingson och kommunchef Per Borg. Därefter redovisas kommunens organisation 
och kommunstyrelsens ledamöter. Årsredovisningen indelas sedan i tre större kapitel.

Kapitel 1 
Förvaltningsberättelse 
Första kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen som, enligt den kommunala redovis-
ningslagen ska ingå i årsredovisningen. Den innehåller en sammanfattande uppföljn-
ing av kommunens verksamhet och ekonomi. 

Inledningen beskriver med hur Hylte kommuns medborgare anser att kommunen 
uppfyller sitt uppdrag. Därefter följer en jämförelse av hur kommunen uppfyller sitt  
uppdrag jämfört med andra kommuner. 

Vidare följer ett avsnitt om kommunens vision och styrmodell. Därefter följer en re-
dovisning av måluppfyllelsen för kommunens fokusområden med tillhörande över-
gripande mål. En personalekonomisk redovisning ingår under fokusområdet Or-
ganisation. Kapitlet avslutas med en avstämning av de finansiella målen samt en 
sammanfattande finansiell analys.

Kapitel 2
Kommunens verksamheter
I andra kapitlet finns en sammanfattning av hur kommunens verksamheter bedrevs 
under 2013. Verksamheterna beskrivs sammanfattande under respektive nämnd; 
Kommunstyrelsen, Räddningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Arbets- och 
näringslivsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och slutligen Omsorgsnämnden

Varje del inleds med en kort beskrivning av måluppfyllelse, därefter följer en ekono-
misk analys och en text om framtiden. 

Inom varje område finns också en beskrivning av viktiga händelser under året. En 
tabell med Året i siffror avslutar varje del.

Kapitel 3
Finansiell analys och räkenskaper
Tredje kapitlet inleds med en finansiell analys av kommunens räkenskaper. Analysen 
avslutas med en kort kommentar om koncernen Hylte kommun. 

Efter den finansiella analysen följer en sammanställning av finansiella nyckeltal och en 
beskrivning av hur kommunen får sina intäkter. Det finns också en redovisning som 
visar hur skatteintäkterna används. Driftsredovisningen redovisas tillsammans med 
en kort förklaring per nämnd av avvikelsen mot budget. Därefter följer investerings-
redovisningen och en kort beskrivning av de större investeringarna. 

Kapitlet avslutas med kommunens och koncernens räkenskaper, noter samt redovis-
ningsprinciper.
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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 an-
svarar för att politiska beslut genomförs i det dagliga 
arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet 
och planering och arbetsledning. De anställda ansvarar 
också för att ta fram underlag för politiska beslut, att 
följa upp verksamheterna och att redovisa detta till-
baka till uppdragsgivarna - politikerna.
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Kommunstyrelsens ledamöter 2013

 

Kommunstyrelsens ledamöter 2013

Henrik Erlingson (C)
Kommunråd, ordförande

Ronny Löfquist (S)
Oppositionsråd,  
vice ordförande

Desirée Hultberg (M)
Ledamot

Margareta Andersson (C)
Ledamot

Bo Gunnar Åkesson (M)
Ledamot

Bengt Åke Torhall (FP)
Ledamot

Ann Brodin Thorsson (KD)
Ledamot

Johan Edenholm (KV)
Ledamot

Tommy Edenholm (KV)
Ledamot

Magnus Rasmusson (S)
Ledamot

Micael Arnström (S)
Ledamot

Gunnel Johansson (S)
Ledamot

Krister Mattson (S)
Ledamot sedan oktober 2013

Ahova Lood (S)
Ledamot fram till juni 2013
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Viktiga händelser under året

Hylte.se i topp om tillgänglighet
Hylte kommun är bäst i landet när 
det gäller tillgänglighet på web-
ben. Det konstaterar validerat.se 
som varje vecka mäter tillgäng-
ligheten på myndigheters och 
offentliga organisationers webb-
sidor. Hylte.se är en av de fem 
kommuner i Sverige som når upp 
till ett hundraprocentigt resultat.

Efter sex år som kommunstyrelsens ord-
förande lämnade Lennart Ohlsson (C) över 
klubban till partikamraten Henrik Erlingson 
och tog över ordförandeskapet i arbets- och 
näringslivsnämnden.

På initiativ av Hylte kommun har flera 
olika aktörer gått samman för att utveckla 
förutsättningarna för Hyltes näringsliv. Anled-
ningen till satsningen är varslet på Stora Enso 
i Hyltebruk. Syftet med projektet är att skapa 
förutsättningar för varslade och arbetslösa i 
kommunen till ny sysselsättning och samti-
digt stimulera näringslivet.

Under januari 2013 startade insam-
lingen av matavfall i Hylte. Genom 
att samla in matavfallet och göra 
biogas av det kan vi återföra matav-
fallets näringsämnen till jordbruket. 
Samtidigt förser vi fordon med 
miljövänligt bränsle.

Viktiga händelser under året

Matavfall blir biogas

Priser under 2013
I samband med årets sista fullmäktigesammanträde 
delas alltid priser ut inom miljö, kultur och fritid. Kul-
turpriset gick 2013 till föreningen Järnvägsmuseet i 
Landeryd. Miljöpriset gick till Sören och Gunilla Kabell. 
Ungdomsledarpriset fick delas mellan Helena Torhall 
och Catharina Hellstrand-Rasmusson.

Ledarprogrammet 
avslutades
Under tre år har Hylte 
kommuns chefer gått 
utbildningar för att bli 
certifierade ledare. 

Pris till årets 
undersköterska
En av omsorgsnämn-
dens medarbetare blev 
utsedd till ”Årets vård-
biträde/undersköterska” 
av Kolockaregårds-
fonden. Lena Claesson 
som arbetar på mal-
magården är en av sex 
personer som utnämn-
des under 2013. 

Framtidstro 
Kommunens personaldagar Framtidstro ar-
rangerades på temat ansvar och bemötande. 
Olof Röhlander föreläste.
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Viktiga händelser under året

 

Nytt bibliotekssystem
Som första kommun i Sverige använder nu 
Hylte ett biblioteksdatasystem som bygger 

på fri programvara och inte är bunden till en 
specifik leverantör. Systemet heter Koha och 
genom att använda det blir biblioteket en del 
av en global gemenskap. Förutom att spara 

skattepengar erbjuds låntagarna nu en 
bättre biblioteksservice på hemmaplan.

Hylte kommun har börjat 
jobba med sociala medier. 
Nu hittar du kommunen 
även på facebook, Twitter 
och Youtube.

facebook.com/hylte
twitter.com/hyltekommun
youtube.com/hyltekommun

Kungaparet besökte i april Hylte kom-
mun under sin rundresa i Halland. På 
programmet stod bland annat ett 
besök på företaget Eson Comfort i 
Landeryd  och lunch vid Gästis i Torup. 
Från Landeryd åkte sedan kungaparet 
och representanter för Hylte kommun  
ånglok till Torup.

Kungligt besök

Under första helgen i september arrangerades 
tågdagar och Hylte körgille som lockade mäng-
der av folk och festivalstämningen var på topp.

I januari 2013 flyttade secondhandbutik-
en Andra Handen från den lilla butiken i 
centrala Hyltebruk till en lokal om totalt 
563 kvadratmeter i industriområdet vid 
Lantmännen. Utöver försäljningen i butik-
en erbjuder verksamheten även sömnad, 
slipning och målning av möbler, cykel-
reparationer och försäljning av cyklar som 
skänkts av kommuninvånarna. Nytt för i 
år är byggåtervinningen. Verksamheten 
främjar inte bara miljön utan skapar också 
arbetstillfällen.

Second hand butiken flyttade till större lokaler

Lean
Kommunen har startat upp förbättringsarbetet 
lean, där 140 medarbetare har genomgått en 
leanutbildning.
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Utveckling Hylte

Utveckling Hylte
Utveckling Hylte är ett projekt som startade under vå-
ren 2013. På initiativ av Hylte kommun gick flera olika 
aktörer samman för att utveckla förutsättningarna för 
Hyltes näringsliv. Anledningen till satsningen var vars-
let på Stora Enso i Hyltebruk. Syftet med projektet har 
varit att skapa förutsättningar för varslade och arbets-
lösa i kommunen till ny sysselsättning och samtidigt 
stimulera näringslivet.

Målet har varit att minst 70 procent av de som blir 
uppsagda på Stora Enso ska vara i ny sysselsättning 
senast 8 månader efter avslutad anställning, samt att 
arbetslösheten i kommunen inte överstiger riksgenom-
snittet vid projektets slut.

Projektet finansieras av Hylte kommun, Region Hal-
land, Länsstyrelsen och Stora Enso, och bygger på en 
projektmodell som kallas Kronobergsmodellen®*.

Samlade resurser
Under 2013 har alla resurser samlats för att på bästa 
sätt skapa förutsättningar för de varslade i kommunen. 
Anders Blomqvist är projektledare för projektet som 
pågår fram till den siste april 2014. Han är nöjd med 
projektet så här långt.
-Det har varit ett väldigt stort engagemang både i kom-
munen och i gruppen som vi arbetat i.
En viktig del i projektet har varit att samla alla berörda 
aktörer: Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, Start-
kraft, berörda fack, Stora Enso samt Hylte kommun.
-Vi har träffats en gång i veckan under hela projektet 
och det har varit väldigt bra.

Resultat
Vid starten av projektet hade 44 personer varslats från 

Stora Enso. Av dessa personer hade drygt 90 procent 
nytt jobb inom tre månader. Under juli varslades ytter-
ligare 67 personer vid Stora Enso och idag har mer än 
hälften av dem fått ny sysselsättning.
-Vi har nått våra mål mer än väl, säger Anders  
Blomqvist.

Extra roligt tycker Anders Blomqvist det är att så 
många har hittat ny sysselsättning.
-Vårt jobb i projektet har ju inte varit att skapa nya 
jobb, utan det har varit att skapa förutsättningar för 
jobb. Vissa av aktörerna i projektet har det uppdraget, 
men inte projektet i sig. 

Aktörerna Startkraft och Trygghetsrådet har job-
bat med jobbcoachning och de har även jobbat med 
matchning mot arbetsmarknaden. 

Projektet har även arrangerat mässor för att visa vad 
det finns för möjligheter till nya jobb, utbildning och 
att starta eget. Den första mässan som arrangerades 
under maj 2013 lockade 300 besökare, och den andra 
som arrangerades i september lockade 500 besökare. 
Det arrangerades även en Framtidsmässa i februari 
2014 som lockade 49 utställare och över 300 besökare.

Projektet avslutas 
Projektet avslutas under våren 2014.
-Vi har nått väldigt bra resultat men det finns mer kvar 
att göra säger Anders Blomqvist. 
-Det finns ett behov av insatserna som projektet erbju-
der. Det är något som gagnar hela vår kommun.

Arbetet i Utveckling Hylte bygger på Kronobergsmodellen® som 
utvecklades av Anders Blomqvist då han 2012 på uppdrag av Regi-
onförbundet Södra Småland och Markaryds kommun arbetade fram 
metoden.

Kronobergsmodellen är en arbetsmetod för att, koordinerat och sam-
ordnat, snabbt kunna reagera på varsel och näringslivsförändringar. 
Kronobergsmodellen® används även inom integrationsområdet. Kro-
nobergsmodellen® bygger på att kommunen agerar snabbt och tar 
initiativet samt anlitar en oberoende projektledare som en dedikerad 

resurs. Därefter sammansätts ett Advisory Board som stöd till projek-
tet. En samverkansgrupp med representanter från exempelvis
kommunen, företaget, facket, Arbetsförmedlingen, omställningsleve-
rantörer etc. sätts samman och arbetar regelbundet löpande med tre 
huvudområden; nytt jobb, utbildning och starta eget.
Som en röd tråd genom projektet löper information och öppenhet. 
Minnesanteckningar och information publiceras på kommunens 
webbplats. Kronobergsmodellen® är en beprövad metod med posi-
tivt resultat och bygger på erfarenheter från flera kommuner.

Kronobergsmodellen
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Utveckling Hylte

 

Hylte kommun ställde ut med SKL:s koncept Sveriges viktigaste jobb under 
Jobb- och utvecklingsmässan i maj 2013. 



Förvaltningsberättelse
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Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

12 En kommun att verka och bo i

Här kan du läsa om resultatet av Statistiska 
Centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning 
som Hylte kommun deltagit i. Här finns också en 
sammanställning av inkomna synpunk ter och resultatet 
av uppföljningen av kommunens serviceåtaganden.

14 Vi jämför oss med andra kommuner
Det här avsnittet innehåller resultatet av Kommunens 
Kvalitet i Korthet som är ett jämförelseprojekt som 
drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

16 Vision och styrmodell
Här kan du läsa en kort beskrivning av Hylte kommuns 
Vision och styrmodell samt intern kontroll

17 Samhälle
Ett av kommunens fokusområden är Samhälle. I detta 
avsnitt hittar du uppföljningen av det övergripande 
målet. Här finns också ett avsnitt om kommunens 
miljöarbete under rubriken Hållbar utveckling.

20 Kommuninvånare
Fokusområdet Kommuninvånare innehåller tre över-
gripande mål som följs upp i detta avsnitt.

22 Organisation
Här kan du läsa om uppföljningen av fokus området 
Organisation och dess övergripande mål. Avsnittet 
handlar om kommunen som arbetsplats. Här finns 
bland annat en redo visning av kommunens sjukfrånvaro 
och framtida pensionsavgångar. Avsnittet avslutas med 
ett reportage om resultatet av med arbetarenkät 2013.

28 Ekonomi
Den sista delen i detta kapitel handlar om kommunens 
finansiella mål. Här beskrivs resultatet av utvärderingen 
av målen samt en kortare analys av resultaten.

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt

● Betyder att målet är delvis uppfyllt

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt

– Betyder att målet inte har utvärderats

För att ge en snabb överblick av resultat av 
utvärderingen av målen används symboler

→Resultatet är samma som vid föregående mätning

↗  Resultatet är förbättrat 

↘  Resultatet är försämrat

– Det finns inget tidigare resultat att jämföra med

Förändringen jämfört med tidigare utvärdering, trenden, 
synliggörs med pilar

Teckenförklaring

Innehåll
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En kommun att verka och bo iEn kommun att verka och bo i
- Resultat från medborgarundersökningen 2013

Medborgarundersökning
I likhet med 131 andra kommuner har Hylte 
kommun deltagit i SCB:s medborgar undersökning. 
Undersökningen låter kommun invånarna ge sin bild 
av kommunen och dess olika verk  samheter. Under-
sökningen är upp delad i tre delar:

•	 Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om 
kommunen som en plats att bo och verka i

•	 Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 
kommunens olika verksamheter

•	 Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 
medborgarnas inflytande på kommu nala beslut 
och verksamheter

Varje del utgörs av ett antal under liggande faktorer 
som till exempel bemötande, fysisk planering, 
kollektivtrafik och arbets- och utbildningsmöjligheter.

Urval
Undersökningen genomfördes mellan den 19 september 
och den 8 november 2013. Ett urval på 600 personer i 
åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 
51 procent enkäten. 

Förbättrat resultat

SCB:s medborgarundersökning
•	2013	deltog	132	kommuner  
•	Betygsindex	kan	ligga	mellan	0-100
				−	under	40	betraktas	som	inte godkänt

				−	över	55	betraktas	som nöjd  
				−	över	75	betraktas	som	mycket nöjd

 Utfall Utfall Utfall Utfall 

 
Hylte 
2013

medel 
2013

Hylte 
2010

Hylte 
2006

Nöjd-Region-
Index, (NRI)

54 59 52 52

Nöjd-
Medborgar-
Index, (NMI)

50 53 47 36

Nöjd-Inflytande-
Index, (NII)

42 39 40 30

Medborgarundersökningen har genomförts i 
kommunen vid två tidigare tillfällen, 2006 och 2010. 
Sett till helheten, visar 2013 års under sökning en liten 
förbättring i samtliga tre delar.
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En kommun att verka och bo i

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Res ultatet för NRI ger en bild över hur nöjda invånarna 
är att bo och leva i Hylte kommun.

Faktorer som höjt NRI är framförallt för bättringar 
inom Fritidsmöjligheter och Bostäder. Resultatet för 
NRI mot svarar SCB:s rekommendation men ligger 
ändå strax under det genomsnittliga resultatet. 

NMI speglar hur nöjda kommuninvånarna är med 
kommunens service. Helhetsbetyget för NMI har 
stärkts jämfört med tidigare undersökningar. Denna 
utveckling beror till stor del på förbättringar inom 
verksam heterna Idrotts- och motions anläggningar, 
Miljö  arbete, Grund skolan samt Kultur. Även här ligger 
Hyltes resultat strax under genomsnittet. 

NII för Hylte kommun blev 42 i årets undersökning 
vilket är bättre än det genom snittliga värdet. Det är 
en knapp för bättring jämfört med 2010 då NII var 
40. I den samman vägda bedömningen är det främst 
förbättringar för faktorerna Information och Påverkan 
som höjt helhetsbetyget för NII. 

Förbättringsområden
Arbetsmöjligheter är ett område Hylte kommun 
behöver förbättra. Undersökningen 2013 visar ett 
försämrat resultat jämfört med 2010. Ett sätt att bryta 
den här utvecklingen är fortsatt arbete med de två 
projekten Utveckling Hylte och Boost Hylte som ska 
stimulera till framtidstro och visa på möjligheter att bo 
och verka i Hylte kommun.  

Synpunkter från  
kommuninvånarna 2013

Inlämnade synpunkter från kommuninvånarna kan 
leda till ökat inflytande på kommunens verksamheter. 
De används också i kommunens kontinuerliga förbät-
tringsarbete. En del synpunkter lämnas via formulär 
på hemsidan eller via särskilt framtagen folder. Andra 
lämnas via telefon eller brev. 

40 synpunkter registrerades 2013

Fritidsverksamhet  7 
Äldreomsorg   4 
Skola och barnomsorg  14 
Renhållning   3 
Gata och park   3 
Information   3 
Övrigt    6

Av ovan inkomna synpunkter gällde två beröm för 
den anlagda Nissanleden.

Håller vi vad vi lovat

Hylte kommuns serviceåtaganden talar om vilken 
service kommuninvånarna kan vänta sig. Totalt finns 
det 97 serviceåtaganden inom kommunens verksam-
heter.

•	 74 serviceåtaganden har vi uppfyllt

•	 10 serviceåtaganden har vi delvis uppfyllt

•	 6 serviceåtaganden har vi inte uppfyllt

•	 7 serviceåtaganden har vi inte kunnat utvärdera 
och vet därför inte om de har uppfyllts eller inte.
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Vi jämför oss med andra kommuner

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

4

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

2

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

2

Huvudbiblioteket, simhallen och återvinning    s-
tationens öppettider på kvällar och helger

3

Andel barn som fått plats på förskola på 
önskat placeringsdatum 

4

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

4

Väntetid i dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till äldreboende

1

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

1

Trygghet
Hur trygga och säkra känner sig invånarna i 
kommunen?

2

Antal olika vårdare som besöker en 
hemtjänsttagare under 14 dagar

4

Antal planerat närvarande barn per 
årsarbetare i förskolan

3

Antal faktiskt närvarande barn per 
årsarbetare i förskolan

2

Samhällsutveckling

Andel förvärvsarbetare i kommunen 2

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd?

3

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

4

Vad ger företagarnas sammanfattade 
omdöme om företagsklimatet i kommunen?

4

Hur högt är sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare?

1

Hur effektiv är kommunens hantering och 
återvinning av hushållsavfall?

Hur stor är kommunorganisationens andel 
miljöbilar av totala antal bilar?

 

Hur stor är andelen inköpta ekologiska 
livsmedel?

4

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

3

Delaktighet och information 
Hur god är kommunens webbinformation till 
invånarna?

3

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

3

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

2

Vi jämför oss med andra kommuner

Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem 
perspektiv:

•	 Tillgänglighet
•	 Trygghet
•	 Information och delaktighet
•	 Effektivitet
•	 Kommunen som samhällsutvecklare 

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

Läsanvisning Färgkod

Hylte tillhör kommunerna med bäst 
resultat 1

Hylte tillhör kommunerna med näst 
bäst resultat 2

Hylte tillhör kommunerna med näst 
sämst resultat 3

Hylte tillhör kommunerna med sämst 
resultat 4

Resultat saknas  

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra 
och beskriver kommunernas kvalitet ur ett invånarperspektiv. Kommunens Kvalitet i Korthet 
drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. För närvarande deltar cirka 220 kommuner i detta 
jämförelsenätverk.
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Vi jämför oss med andra kommuner
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Effektivitet
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i 
förskolan?               

1

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

3

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

4

Andel behöriga elever till något nationellt 
program på gymnasiet

4

Elevers syn på skolan och undervisningen i 
åk 8

 

Kostnad per betygspoäng i grundskolan 3

Andel elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen

2

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett 
gymnasieprogram

3

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt 
boende?

1

Vad kostar en plats i kommunens särskilda 
boende?

3

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

1

Vilket omsorgs- och serviceutbud har 
hemtjänst finansierad av kommunen?

2

Vad är kostnaden per vårdtagare inom 
hemtjänsten i kommunen?

4

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst

1

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- 
och serviceboende?

1

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka 
ett år efter avslutad insats eller utredning

2

Våffelstugan i Glassbo.
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Styrmodell

Hylte kommuns styrmodell är uppbyggd kring två 
processer, Mål- och resursprocess samt Uppföljning 
och redovisning. Politiker prioriterar och beslutar 
om fördelning av resurser samtidigt som de 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 vilket 
innebär att kvalitetsaspekten är ett gemensamt ansvar 
mellan politiker, ledning och personal i verksamheten.  

Vision 2020
Visionen är antagen av kommunfullmäktige och svarar 
på vart kommunen vill föra organisationen. Den har 
ett långsiktigt perspektiv som sträcker sig över flera 
mandat-perioder.

Fokusområden och övergripande mål
Hylte kommuns fokusområden, Samhälle, 
Kommuninvånare och Organisation innefattar ett 
eller flera övergripande mål och visar inriktningen 
verksamheten skall fokusera på inom det aktuella 
fokusområdet. Till de övergripande målen finns 
mätbara delmål som följs upp regelbundet. 

Nämnderna beslutar om egna mätbara delmål som 
kopplas till de övergripande målen och delmålen 
utgörs då av serviceåtaganden, utvecklingsmål eller 
utvalda aktiviteter

Resultat av uppföljning av kvalitet 
I årsredovisningen utvärderas måluppfyllelsen 
för respektive fokusområde och de övergripande 
målen. Nämndernas måluppfyllelse redovisas på en 
övergripande   nivå. En närmare analys av måluppfyllelsen 
finns i dokumentet Kvalitetsanalys 2013. Där finns 
också analyser av medborgarundersökningens resultat 
och jämförelsen med andra kommuner kopplat till 
respektive nämnds verksamhet.

Kommunens egna mätningar visar att samtliga 
nämnder delvis uppnått god kvalitet i sina 
verksamheter. Mest varierat resultat finns inom barn- 
och ungdomsnämnden men så har nämnden också 
störst andel serviceåtaganden. Mätningarna visar 
att även fokusområdena med de övergripande målen 
delvis uppnår god kvalitet. 

SCB:s medborgarundersökning visar att medborgarna 
till stor del är mer nöjda med kommunens verksamhet 
än vid tidigare undersökning som gjordes 2010. Jämfört 
med genomsnittet i de deltagande kommunerna är 
Hyltes kommuninvånare mindre nöjda förutom när 
det gäller inflytande där Hyltes medborgare är mer 
nöjda än genomsnittet.

Undersökningen Kommunernas kvalitet i korthet visar 
varierande resultat jämfört med andra kommuner. I 
vissa delar ligger kommunens resultat bra till medan 
resultatet i andra delar är bland de sämre. Kommunen 
ligger bäst i landet när det gäller kvalitetsaspekter 
kopplat till särskilt boende. Äldreomsorgen är 
också det som har ökat mest i nöjdhetsgrad i 
medborgarundersökningen.

Andra delar där kommunens resultat tillhör de bästa 
kommunerna är, väntetid till äldreomsorgsplats, 
nöjda kunder i hemtjänst samt i särskilt boende och 
handläggningstid för att få försörjningsstöd vid 
nybesök. 

Lite sämre är kommunens resultat gällande andel barn 
som fått plats på förskola på önskat datum och väntetid 
i dagar för de barn som inte fått plats på önskat datum. 
Kommunens resultat är också bland de sämsta när det 
gäller andel behöriga till gymnasiet elevernas resultat 
på de nationella proven i årskurs 3.

Intern kontroll
Intern kontroll är ett komplement till kommunens sty-
rmodell. Den är till för att säkerställa ordning och reda 
och skapa trygghet i hela organisationen. Fokus ligger 
på att verksamheten bedrivs effektivt, att rapporterin-
gen är tillförlitlig och att lagar och andra bestämmel-
ser följs. Målet är att respektive nämnd, med rimlig 
säkerhet, ska kunna säga sig ha en betryggande intern 
kontroll inom sitt område. Vid bokslut 2013 har samt-
liga nämnder med undantag av tillsynsnämnden, över-
förmyndaren och revisionen lämnat in redovisning av 
uppföljningarna till ekonomienheten.

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samord-
nande ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna 
ansvarar för att det årligen upprättas en intern kon-
trollplan. De ansvarar också för att rapportering av re-
sultat och förslag till åtgärder sker till kommunstyrelse 
och revisorer. Revisorerna bedömer om den interna 
kontrollen är tillräcklig och rapporterar till fullmäktige 
i samband med revisionsberättelsen.

Styrmodell
Hylte kommuns styrmodell innefattar ekonomi- och kvalitetsstyrning och bygger på en tydlig 
styrning med hjälp av mål tillsammans med resurser. Utvärderingarna av måluppfyllelse 2013 
visar att Hylte kommun delvis uppnår god ekonomisk hushållning.
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Samhälle
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Fokusområdet består av ett övergripande mål med tre delmål. Resultatet av utvärderingarna visar att två av 
målen delvis uppnåtts medan det tredje inte uppfyllts.

Fokusområdet uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●
Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i.

 Delmål Målnivå enligt budget 2013 Kommentar  

●
Avstämning av SCB:s medborgar un-
dersökning, NRI

NRI-värdet för Hylte kommun 
ska vara bättre än genom snittet 
i undersökningen hös ten 2013.

NRI- värdet för Hylte 2013: 54 p 
medelvärdet var 59 p 
NII-värdet för Hylte 2010: 52 p

↗

✘

Mätning av upplevd trygghet genom 
brottsstatistik från BRÅ

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

Antal anmälda brott per 
100 000 invånare i kommunen 
var 2012: 13 672 (2011: 11 219) 
Motsvarande siffra för Halland var 
11 580 och för riket 14 734

↘

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

Ohälsotal för Hylte kommun 
ska vara bättre än snittet inom 
kommungruppen 2014. 2013 
jämförs kommunerna i Halland.

Ohälsotalen för helår 2013: 
Hylte 25,1 ( 2012: 24,1)  
Halland 24,9 och riket 26,8 ↘

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 organisation 
har ett gemensamt ansvar tillsammans med invånarna, 
före ningarna, det lokala näringslivet och andra myndig-
heter 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: 
attrak tivt boende, arbetskrafts försörjning, kultursam-
arbete i regionen samt folkhälsa.

Nöjd regionindex
SCB:s medborgarundersökning om Hylte kommun som 
en plats att leva och bo på, visar att kommuninvånarna 
som helhet är mer nöjda än i tidigare mätning. Bättre 
betyg får kommunen bland annat när det gäller bostäder 
där betyget ökat från 55 till 60 och fritidsmöjligheter 
som ökat från 49 till 53. Däremot får kommunen sämre 
poäng när det gäller arbetsmöjligheter som minskat 
från 50 till 41 poäng. Jämfört med medelkommunen 
får Hylte sämre poäng på de flesta punkterna men 
särskilt vad gäller utbildningsmöjligheter där Hylte 
får 46 poäng medan medelkommunen har 58 och om 

kommuninvånaren vill rekommendera andra att flytta 
till Hylte där Hylte har 54 och medelkommunen 63. 
Sammantaget är kommuninvånarnas betyg på Hylte 
54 vilket är lägre än genomsnittkommunens 59.

Delmålet för Nöjd regionindex är inte uppfyllt men 
värdet har ändå förbättrats sedan tidigare mätning 
och utvecklingen är till stora delar positiv. Det finns 
områden där det pekar på en nedåtgående trend och 
det gäller arbetsmöjligheter, kommunikation och om 
invånarna vill rekommendera andra att flytta till Hylte. 
Arbetet med projektet Utveckling Hylte är viktigt för 
att målet ska kunna nås i framtiden. 

Brottsstatistik och ohälsotal
Delmålet om Brottsstatistiken uppnås inte och 
ökningen av antalet anmälda brott mellan 2011 och 
2012 var hela 21,9 procent. Även ohälsotalet i det 
tredje delmålet försämras år från år men fortfarande 
är kommunens ohälsotal bättre än riket i stort. Arbetet 
med folkhälsofrämjande åtgärder är viktigt för att 
kunna vända trenden och så småningom nå målet.

Samhälle
Delmålet för Nöjd regionindex är inte uppfyllt men värdet har ändå förbättrats sedan tidigare 
mätning och utvecklingen är till stora delar positiv. Det finns områden med en nedåtgående 
trend och det gäller bland annat arbetsmöjligheter och kommunikation Arbetet med projektet 
Utveckling Hylte är av stor vikt för att målet ska kunna nås i framtiden.
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Hållbar utveckling 2013

 Hållbar utveckling 2013

 Mål för Hylte kommuns energi- och klimatstrategi Kommentar

✔
1. Energistrategiska frågor i kommunens planering. Kommunens avfallsplan säger att matavfallet ska sorteras ut och bli en 

resurs för biogasproduktion alt användas till kompostering.

✔
2. Självförsörjningsgrad av elproduktion ska öka i 
kommunen.

De första vindkraftverken är uppförda i kommunen. Vatten kraft-
produktionen i kommunen motsvarar ungefär den mängd elenergi 
som kommuninvånarna använder.

✔
3. Energianvändningen i kommunens lokaler ska 
minska.

Energianvändning i bostäder och lokaler justerad för befolk nings-
minskning minskade med 9 % mellan 2009 och 2012. Trots det ökade 
energikostnaden för samma period med 3 %. 

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

Centrumhusets ombyggnad slutfördes och Örnahallens ombyggnad 
påbörjades under 2013. Även en översyn av möjligheten till en 
energibesparing för Malmagården har påbörjats.

●
5. Ingen olja till uppvärmning i kommunens lokaler. Höstro samt Kinnareds och Rydö skola är nu de enda kommunala 

fastigheter med olja som primär uppvärmningskälla. Projektering för 
byte av oljepannor till pellets är påbörjad.

● 6. Bara miljögodkända vedpannor i kommunen Mer än 70 % av fastbränslepannorna i kommunen var 2007 för sedda 
med keramik eller motsvarande konstruktion.

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

Andelen fossil energi i drivmedel för kommunens personbilar har 
minskat från 100 % 2009 till 95 % 2012.

✔

8. Ökat antal resenärer med kollektivtrafik. Antalet resenärer har ökat med 30 % på linje 400 Hylte-Halmstad, 
minskat 18 % på linje 432 Hylte-Gislaved och ligger oförändrat på linje 
431 Hylte-Unnaryd-Lidhult vid jämförelse 2010-2012. Kommunens 
tjänsteresor med tåg har ökat med 45 % mellan åren 2009 och 2010. 
I slutet av 2012 fick kommunanställda möjlighet att boka resekort på 
kollektivtrafiken via kommunens bilpool.

✘

9. Ökad andel konsumtion av ekologiska livs medel. Andel inköpta ekologiska livsmedel var 9,1 % 2013 vilket är något mer 
än 2012 då andelen ekologiska livsmedel var 8 %. Den nya livsmedels-
upphand lingen tillsammans med Laholm blev klar under året och nu 
ska allt kött som köps in vara producerat med samma krav som gäller 
i svensk djurskyddslagstiftning.

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

2010 var 25 % av kommunens inköpta el märkt med Naturskydds-
föreningens "Bra miljöval". 2012 var andelen miljömärkt el 0 %.

✔
11. Alla Hyltebor ska känna till klimathotet och 
vad var och en kan göra för att motverka global 
uppvärmning.

En miljömässa på temat ”Framtidens avfall och transporter – så här gör 
vi i Hylte” arrangerades i november 2012. Aktivitet kring ekodriving 
och alternativ till bilen hösten 2013.

Av de elva målen i kommunens energi- och klimat-
strategi uppfylls sex helt, två uppfylls delvis och tre 
uppfylls inte. Förbättringsarbete behöver ske inom 
området för inköp av miljömärkt el och för att 
kommunens bilar ska drivas med förnybar energi eller 
el. Det behöver även köpas in mer ekologiska livsmedel. 

Viktiga händelser under året
Utsortering av matavfall till biogasproduktion på-
börjades under 2013. Kommuninvånare som väljer 
att sortera avfallet får lägre avfallstaxa än de som inte 
sorterar. Drygt 60 procent av hushållen har hittills valt 
att sortera ut matavfallet. 

En ny återvinningscentral med bättre öppettider 

invigdes under året. Mängden hushållsavfall till 
förbränning har minskat med ca 55 kg per person och 
år. 

Energisamordnaren, som arbetar med energi effekti-
visering i kommunens anläggningar arbetar numera 
tillsammans med Hyltebostäder som förvaltar 
kommunens fastigheter. Kommunens energi- och 
klimatrådgivning har i år även riktats till små företag i 
samband med tillsynsbesök.

Två projekt har genomförts via Naturvårdsverkets 
Lokala naturvårdssatsning (LONA) i Hylte det gångna 
året. Det ena handlade om skyltning av cykelleder runt 
Bolmen och Färgensjöarna samt Jällunden, det andra 
om utveckling av ett koncept för en Naturskola i Hylte. 
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Hållbar utveckling 2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I Hyltes nya detaljplan för kalkning 2012-2014 har det 
skett en minskning av kalkmängderna med cirka 20 
procent. Detta för att mängden försurande nedfall över 
Sverige har minskat. 

På gång inom miljöområdet
•	 Hylte och de övriga hallandskommu nerna är alla 

medlemmar i Sveriges ekokommuner och utgör 
därmed ett ekolän/ekoregion. Diskussio ner pågår 
om vilka mervärden detta kan ge i framtiden.

•	 Diskussioner om samarbete kring en regional an-
läggning i Halland för omhändertagande av in-
samlat matavfall för biogasproduktion har inletts. 

•	 Diskussion med E:on gas om ett tankställe för gas 
i kommunen har inletts. Här behöver även buss-
trafiken kopplas in för att ge ett tillräckligt under-
lag för en gastapp i Hylte.

•	 Diskussion med Länsstyrelsen pågår om att delta 
i ett länsövergripande projekt för att undersöka 
gamla deponier.

•	 Insamling av farligt avfall i butik påbörjas nästa år.
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Kommuninvånare

Fokusområdet inrymmer tre övergripande mål med 
ett antal olika delmål. Resultatet av kommunens egna 
utvärderingar visar att två av målen delvis uppnåtts 
medan ett inte uppfyllts. Den stora skillnaden jäm-

fört med bokslut 2012 är att SCB gjort medborgar-
undersökningen där två av indikatorerna nu kunnat 
utvärderas.

Fokusområdet uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●  
Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet 
 Delmål Målnivå enligt budget 2013 Kommentar Trend

●
Avstämning av SCB:s medborgar-
under sökning, NMI

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

NMI- värdet för Hylte 2013: 50 p 
medelvärdet var 53 p 
NMI- värdet för Hylte 2010: 47 p

↗

●
Mätning av egen statistik gällande 
andel av nämndernas serviceåtagan-
den som är uppfyllda eller är nästan 
uppfyllda.

95 % av serviceåtagandena ska 
vara uppfyllda eller nästan upp-
fyllda.

Måluppfyllelse 2013 uppgår till 93,3 
%.
Bokslut 2012: 90,2 % ↗

Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. ✘

 Delmål Målnivå enligt budget 2013 Kommentar  Trend

✘
Mätning av andel elever med full-
ständiga slutbetyg genom Öppna 
jämförelser (SKL) och egen statistik.

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

Andel elever som fått betyget E eller 
högre är 65,8 % och målet bedöms 
inte vara uppfyllt.

→

✘

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

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

Andel elever som är behöriga till 
gymnasiet är 78 % vilket är 4 
procentenheter lägre än föregående 
mätning

↘

–
Mätning av andel elever som upp-
lever trivsel i skolan genom enkät i 9 
åk (SKL).

Andelen elever som upplever triv-
sel 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 enligt budget 2013 Kommentar Trend 

✔
Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NII 

NII: ska vara bättre än genom-
snittet hösten 2013

NII- värdet för Hylte 2013: 42 p 
medelvärdet var 39 p 
NII-värdet för Hylte 2010: 40 p

↗

–
Mätning av valdeltagande genom Val-
myndighetens statistik över valdelta-
gande i kommunvalet gällande andel av 
röstberättigade.

Valdeltagandet ska öka jämfört 
med valet 2010

2010 var valdeltagandet 78,11 %, 
riksgenomsnitt var 81,62 %
Nästa mätning kommer att ske vid 
kommunvalet 2014.

–

Kommuninvånare
Delmålet för Nöjd medborgarindex är inte uppfyllt men värdet har ändå förbättrats sedan 
tidigare mätning och utveck lingen är positiv. Målet för Barn- och ungas uppväxtvillkor uppnås 
inte och det är viktigt att fortsätta med förbättringsarbete som Hyltes Ungas Framtid. 
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Kommuninvånare
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Bra service med god kvalitet
Målet handlar om den kommunala service som 
riktar sig direkt till Hylte kommuns kunder – barn, 
elever, omsorgstagare, anhöriga, klienter, besökare, 
abonnenter, före tagare, medborgare och andra som 
utnyttjar kommunens tjänster. Målet inrymmer 
kommunens samtliga serviceåtaganden och var nytt 
inför 2012. 

Enligt Statistiska centralbyråns medborgarunder-
sökning (SCB) är våra medborgare något mer nöjda 
med kommunens service som helhet 2013 jämfört 
med undersökningen som gjordes 2010. Inom nästan 
samtliga områden får kommunen bättre betyg, 
undantagen är området bemötande och tillgänglighet 
där värdet är marginellt lägre och gymnasiet som ligger 
kvar på samma nivå. 

I undersökningen gjordes en jämförelse med 
medelvärdet för övriga deltagande kommuner och där 
ligger kommunens värde relativt lika med medelvärdet 
på flesta områden med undantag av äldreomsorgen där 
Hyltes värde är betydligt bättre än medelkommunens 
och idrotts- och fritidsanlägg ningar och kultur ligger 
något lägre än medel kommunen. Som helhet ligger 
kommunens värde lägre än medelkommunens. 

Målet om bra service med god kvalitet visar ganska 
bra resultat när det gäller mätningarna av kommu nens 
egna serviceåtaganden, avvikelsen mot uppfyllt mål är 
endast 1,7 procentenheter. 

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

Målet om barn och ungas uppväxtvillkor visar i princip 

samma resultat som vid bokslut 2012, men det är en 
liten försämring gällande behörighet till gymnasiet. 
Verksamheten har fortsatt med det över gripande 
förbättringsarbetet som går under temat Hyltes Unga 
Framtid. Inom grundskolan arbetar verksamheten 
bland annat med förändrade arbetssätt och olika sätt 
att kartlägga grunden till bristerna. Inom gymnasiet 
ska mer information om behörighetsgivande kurser ges 
till eleverna och uppföljning i dessa ämnen bör göras 
med aktuella lärare och rektor för att ge en bild av hur 
behörig hetsresultatet ser ut och hur målet kan nås. 

Ett av delmålen är inte utvärderat på grund av att 
indikatorn inte längre är aktuell och måste ses över.

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 utveckling. Aktiviteter inom fyra områden är 
prioriterade: Kontakt, information, påverkan och 
förtroende. 

I SCB:s undersökning mättes hur nöjda invånarna är 
med möjligheterna till inflytande. Kommunens resultat 
som helhet är bättre 2013 jämfört med mätningen 
2010, 42 poäng jämfört med tidigare 40. Betyget för 
information har förbättrats från 50 till 54 medan 
värdet för påverkan och förtroende ligger kvar på 
i princip samma nivå. Värdet gällande kontakt har 
minskat från 57 till 54. 

Ett av delmålen för kommuninvånarnas upplevda 
inflytande är fortfarande inte utvärderat eftersom 
mätningen kommer att ske först efter valet hösten 
2014. Delmålet om SCB-undersökningen Nöjd 
inflytande-index uppnås och visar ett bättre resultat 
än föregående mätning 2010. Det finns ändå delar att 
arbeta vidare med även inom detta delmål.

Hyltebruk
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Fokusområdet består av ett övergripande mål med fyra 
delmål. Resultatet av utvärderingarna visar att två av 
målen inte uppnåtts medan övriga två helt eller delvis 

uppfyllts. I bokslut 2012 var samma delmål inte upp-
fyllda medan de övriga inte hade utvärderats.

Fokusområdet uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●
Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 Delmål Målnivå enligt budget 2013 Kommentar Trend

✔
Mätning av andel nöjda medarbe tare 
genom medarbetarundersökningar.

Andelen nöjda medarbetare ska 
uppgå till 75 % under 2013

Mätning gjord genom enkätunder-
sökning nov/dec 2013. Andel nöj da 
medarbetare uppgick till 76,2%

–

✘
Mätning av antal sökande per plats-
annons

Antal sökande per annons ska 
vara 30 under 2014.

Antal sökande per annons är 14,4 
vid bokslut 2013. ↗

✘
Mätning av Friskhälsotal genom sta tistik 
från personalredovisningen.

2014 ska friskhälsotalet uppgå till 
97 %.

Vid 2013 års bokslut ligger frisk-
hälsotalet på 95,1 %. →

●
Jämförelse av statistik över löneni våer 
med jämförbara kommuner* utifrån 
SKL:s partsgemensamma löne statistik

Hylte kommun ska ha ett löne-
läge som motsvarar jämförbara 
kommuner 2014.

Utvärderingen visar att det skiljer sig 
åt mellan olika avtalsområden. –

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

Tommy Fock och Tommy Persson, rektorer på Örnaskolans högstadium.

Organisation
Medarbetarenkäten 2013 visar att 86 procent av kommunens medarbetare som besvarat en-
käten är stolta över att arbeta i Hylte kommun vilket är ett väldigt glädjande resultat. Resultaten 
i enkäten pekar på att stolthet, delaktighet, trygghet och framtidstro har blivit viktiga nyckelord.
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Attraktiv arbetsgivare
Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god 
personalpolitik är viktigt inför framtiden. Med en 
allt starkare konkurrens om arbetskraften och då i 
synnerhet om medarbetare med högskoleutbildning är 
det viktigt för kommunen att både kunna behålla och 
rekrytera nya medarbetare i framtiden. 

Nöjda medarbetare

Medarbetarenkät 2013

En medarbetarundersökning genomfördes i slutet av 
2013 med en svarsfrekvens på drygt 70 procent. Syftet 
var att följa upp kommunens övergripande mål om att 
vara en attraktiv arbetsgivare med 75 procent nöjda 
medarbetare. 

Fokus på frågorna var Hållbart medarbetarenga-
gemang med inriktning på motivation, ledarskap och 
styrning. Dessa kommer i fortsättningen att kunna 
jämföras med andra då enkätsvaren redovisas till 
Sveriges Kommuner och Landstings nyckeltalsdata-
bas, Kolada. Dessutom ställdes frågor om arbets-
gemenskap, arbetsbelastning, egen påverkan på jobbet 
samt om Hylte kommuns personal förmåner.

Medarbetarenkät 2013 Nöjdhetsgrad

Motivation 86,1 %
Ledarskap 79,1 %
Styrning 81,0 %
Arbetsgemenskap 90,0 %
Arbetsbelastning 47,7 %
Egen påverkan på jobbet 69,2 %
Totalt 76,2 %

Resultatet som helhet visar att 76,2 procent av 
kommunens medarbetare är nöjda och det övergri-
pande delmålet anses därmed vara uppfyllt.

Inom områdena motivation och arbetsgemenskap är 
nöjdhetsgraden hög vilket ger en indikation på att det 
arbete som kommunen satsat på när det gäller att vara 
en attraktiv arbetsgivare samt ökat medarbetar- och 
medledarskap har slagit väl ut.  

Området styrning handlar om arbetsplatsens mål, 
måluppföljning och resultaten visar att närmare 90 
procent känner till arbetsplatsens mål och vad som 
förväntas av dem som medarbetare. Lite sämre är 
resultaten vad gäller måluppföljning där bara drygt 
60 procent tycker att arbetsplatsens mål följs upp 
och utvärderas på ett bra sätt. Detta tyder på att en 
förbättring måste ske när det gäller att återkoppla 
resultat till kommunens arbetsplatser. 

Nöjdhetsgraden inom områdena arbetsbelastning och 
egen påverkan på arbetet ligger lägre än inom övriga 
områden vilket ger signaler om att det är frågor att 
arbeta vidare med. En viktig del i det arbetet blir 
att undersöka vilka samband som går att se mellan 
områdena arbetsbelastning och egen påverkan på 
arbetet.

Kommunens arbetsplat ser kommer att arbeta vi dare 
med utvalda områden uti från det kommunövergripande 
resultatet men också nedbrutet på kontorsnivå.  

Rekrytering

Antal sökande per annons ligger fortsatt lågt, dock 
något högre än i bokslut 2012 då det var 13,1 sökande 
per annons. 

Trainee Halland

Samarbetet med Region Halland och Halmstads, 
Varbergs samt Falkenbergs kommuner gällande 
gemensamt traineeprogram i Halland har fortsatt 
2013. Programmet ska främja en långsiktig försörj-
ning av ledar- och specialistbefattningar, skapa en 
gemensam arbets marknad och öka rörligheten inom 
regionen. Programmet ska också bidra till att under-
lätta generations- och kompetensväxling samt stimu-
lera en ökad kreativitet och samverkan. 

I det första traineeprogrammet som avslutades i 
december har Hylte kommun haft en trainee anställd 
som organisationsutvecklare. I det andra traineepro-
grammet som startade under hösten delar Hylte 
kommun en traineetjänst som kommuni katör med 
Region Halland.
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Pensioner och minnesgåvor

Pensionsavgångar 2014-18 2019-23 Totalt

Omsorgsassistenter 23 39 62

Legitimerad personal (OK) 2 4 6

Lärare 8 18 26

Förskolelärare 6 6 12

Fritidspedagog 2 1 3

Barnskötare/dagbarnvårdare 3 13 16

Elevassistenter 1 0 1

Fastighet/park/anläggning 1 0 1

Köks- och städpersonal 8 7 15

Administrativ personal 10 7 17

Chefer 4 5 9

Teknisk personal 2 3 5

Övriga 5 8 13

Totalt 75 111 186

Under 2013 har 13 medarbetare gått i pension. och de 
närmaste tio åren kommer ytterligare 186 med arbetare 
att nå pensionsåldern. Detta motsvarar cirka 21 procent 
av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. De 
största pensionsavgångarna åter finns inom grupperna 
omsorgsassistenter och lärare. 

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

Hälsa

Friskhälsotalet ligger på samma nivå som i bokslut 
2012. Det har de senaste åren varit en trend i hela 
Sverige att sjukfrånvaron ökar. I Hylte har andelen 
långtidssjuka ökat med 3,5 procent. En närmare analys 
av sjukfrånvaron visar att en betydande del har en 
koppling till icke arbetsrelaterade sjukdomar.

Sjukfrånvaro i förhållande 
till total ordinarie arbetstid, 
%

2013 2012
Avvi-
kelse

Totalt för alla arbetstagare 4,9 4,9 0

   Kvinnor 5,4 5,5 -0,1

   Män 2,7 1,9 0,8

   Personer upp till 29 år 2,4 2,6 -0,2

   Personer mellan 30-49 år 4,3 4,3 0

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

Varav Långtidsfrånvaro* 49,1 45,6 3,5

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro i förhållande 
till total ordinarie arbetstid, 
%

Sjukfrån-
varo

Varav 
långtids-

sjukfrånvaro

Kommunledning 2,1 34,6

Barn- och ungdom 3,3 43,9

Omsorg 6,7 54,0

Samhällsbyggnad 6,9 48,0

Arbets- och näringsliv 4,0 35,3

Totalt 4,9 49,1

Örnahallens medarbetare har, tillsammans med 
personalenheten och företagshälsovården fortsatt att 
utveckla Uppdrag hälsa, kommunens satsning på att 
minska återkommande korttidssjukfrånvaro vilket 
också uppmärksammats nationellt. 

Lönenivåer

Hylte kommuns lönenivåer ligger väl till när det gäller 
Kommunals avtalsområde. Inom yrkesområ den som 
ställer krav på akademisk utbildning ligger däremot 

Som personalförmån i Hylte kommun kan du till exempel köpa subventionerat träningskort samt köpa en el-cykel genom bruttolöneavdrag.
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Hylte i flera fall långt under snittlönerna i förhållande 
till övriga kommuner i Halland. Trots att Hylte arbetar 
mycket med att upplevas som en bra arbetsgivare även 
på andra sätt än genom en relevant lön går det inte att 
bortse ifrån att det är ett problem att lönenivån i Hylte 
kommun ligger lägre än i andra kommuner i Halland. 

I samarbete med Kommunal togs ett första steg i 
processen med att införa individuell lönesättning inom 
Kommunals avtalsområde. 

Personalförmåner

För att stärka sin arbetsgivarprofil för kommu nen ett 
målmedvetet arbete genom flera olika sats ningar. 

•	 Bruttolöneavdrag för personbil, privat hälso- och 
sjukvård med mera.

•	 Friskträningskort subventioneras till månads-
anställda. Förmåner som ingår i kortet är till-
gång till träningslokal, simbassäng, längdskid-
åkningsspår och deltagande i friskvårdspass. 

•	 Framtidstro – personaldagar med syftet att de 
ska vara inspirerande och utvecklande för alla 
medarbetare. Dagarna följs av akti viteter uti från 
de utvärderingar som görs efter varje till fälle. 
Personaldagarna 2013 hade temat ansvar och 
bemötande. 

•	 Medarbetardrivet förbättringsarbete Under hösten 
har ungefär 140 chefer och medarbetare gått en 
tredagars utbildning i Lean – medarbe tardrivet 
förbättringsarbete. Lean i Hylte bygger på att 
ta till vara samtliga medarbetares kompe tens 
och engagemang. Det innebär att kommu nens 
medarbetare ska vara delaktiga i de för ändringar 
som ska ske, med utgångspunkt i att ”vi ska jobba 
smartare, inte snabbare”. 

•	 Ledarprogrammet som samtliga chefer i Hylte 
kommun under tre år haft möjlighet att delta 
i, syftar till att ge kommu nens chefer förutsätt-
ningar för att utvecklas i sin roll. I oktober blev 
21 av kommunens che fer certifierade ledare i Hylte 
kommun. Ledar programmet består av 18 kurser 
varav 11 är obligatoriska. 

•	 Morgondagens ledare är ett samverkans-
program mellan kommunerna i Halland, för-
utom Kungsbacka, samt Region Halland. Syftet 
är att arrangera ett kvalificerat utvecklingspro-
gram för att identifiera och utveckla nya ledare. 
Programmet riktar sig till tillsvidareanställda som 
har intresse, ambition och potential att utvecklas 
mot en framtida chefsroll. I den första omgången 
av Morgondagens ledare har Hylte kommun haft 
två deltagare och två nya medarbetare har antagits 
till nästa omgång.

Medarbetare i Hylte Kommun
Personalen i siffror 2013 2012 Avvikelse

Antal anställda 898 930 -32

     Tillsvidareanställda 815 833 -18

     Visstidsanställda 83 97 -14

Andel män % 13 13 0

Andel kvinnor % 87 87 0

Genomsnittlig anställningstid 14 13,9 0,1

    för män 9,1 7,9 1,2

    för kvinnor 14,7 14,7 0

Medelålder (år) 45,3 45,0 0,3

Medelsysselsättning (%) 89,8 89,8 0

Antal pensioneringar 13 20 -7

Personalkostnader (mkr) 398,8 401,1 -2,3

Årsarbetare 732,1 748,2 -16,1

Hylte kommun hade vid årsskiftet 898 medarbetare. Av 
dessa var 815 tillsvidareanställda och 83 viss tidsanställda. 
Det innebär en minskning med 32 medarbetare i 
förhållande till föregående år. Detta kan förklaras 
med minskat behov inom några av omsorgskontorets 
verksamheter, färre elever inom grundskolan och 
gymnasiet samt minskat antal med arbetare inom 
verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. 
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Förskollärare och barn på förskolan i Landeryd.
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Jobba i Hylte kommun
86 % är stolta över att arbeta i Hylte kommun

Resultatet för medarbetarenkät 2013 är en 
glädje att läsa. 86 procent av Hylte kom
muns medarbetare är stolta över att jobba 
i kommunen. 76 procent är nöjda med sin 
arbetssituation. Resultatet kommer att lig
ga som grund i arbetet att skapa ännu bät
tre arbetsplatser. 

Siffrorna är överlag positiva. Närmare 94 
procent upplever att arbetet är menings-
fullt och drygt 90 
procent känner att 
de är insatta i ar-
betsplatsens mål. 98 
procent anger att de 
ställer upp för var-
andra och hjälps åt 
i arbetsvardagen. 

- Det här är fantas-
tiska resultat som 
inte kommer av sig 
själv. De bygger på en massa saker som 
vi arbetat med under många år, säger Per 
Borg.

- Det är uppenbart att det är många som är 
stolta över sin arbetsplats och känner sig 
som en del av en större enhet. Det är my-
cket positivt.

Hög arbetsbelastning
En rubrik i enkäten som inte visar lika goda 
resultat är arbetsbelastning och stress. 44 
procent av de medarbetare som svarat på 
enkäten anger att de känner stress i sitt 
arbete. Upplevelsen av psykisk- och fysisk 
påfrestning ligger också kring 40 procent.   

- Stress utsätts vi nog alla för emellanåt, det 
viktiga är att det inte är långvarig negativ 
stress, för då blir det inte bra. Det här är 
ett område som vi måste jobba vidare med. 

Under början av 2014 presenterades resultatet 
för politikerna i kommunstyrelsens arbetsut-
skott. I början av mars fastställs hur person-
alenheten och de olika verksamheterna ska 
arbeta vidare med resultaten. Per Borg berättar 
att medarbetarenkäten är ett sätt att kontinu-
erligt mäta kommunens utvecklingsarbete som 

attraktiv arbetsgivare 
och säkerställa att 
organisationen når 
uppsatta mål. En ny 
mätning är planerad 
till 2015. 

- Det viktiga är att vi 
lyssnar och använder 
resultaten. Vissa de-
lar kommer vi att 
arbeta vidare med i 

gemensamma aktiviteter, vissa kommer res-
pektive kontor att prioritera själva beroende på 
just deras resultat.

Personalförmåner
En fråga som engagerat många av dem som 
svarat på enkäten är frågan om person-
alförmåner. Flera har framfört önskemål 
om en friskvårdspeng som kan användas till 
träning på valfri ort. Massage, zonterapi och 
träning/friskvård på arbetstid är ytterligare 
några av framförda önskemål. Åsa Anders-
son, tillförordnad personalchef, berättar att 
personalenheten redan arbetar för att försöka 
förverkliga ett önskemål om rabatt hos Hal-
landstrafiken.

“Det är uppenbart att det är 
många som är stolta över sin 
arbetsplats och känner sig som 
en del av en större enhet. Det 
är mycket positivt.”

- Per Borg, kommunchef
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Ekonomi

 Delmål Målnivå enligt budget 2013 Kommentar Trend

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

Årets resultat i förhållande till skatter 
och bidrag ska vara minst 0,8 %

Årets resultat i förhållande till 
skatter och bidrag: 1,1 %
Bokslut 2012: 0,6 %

↗

●

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

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

Nettokostnadsutveckling nämnder: 
2,0 %
Bokslut 2012: 2,5 %
Skatteintäktsutveckling: 1,9 %
Bokslut 2012: 2,3 %

↗

✔
Soliditeten ska under en femårsperiod 
uppgå till i genomsnitt minst 30 %

Soliditeten ska uppgå till minst 25,2 
%

Soliditet: 28,0 %
Bokslut 2012: 28,0 % →

✘
Självfinansieringen på investeringar 
skall vara minst 80 % under en 
femårsperiod 

Nettoinvesteringar ska till minst 87,3 
% finansieras med egna medel

Självfinansiering: 62,4 %
Bokslut 2012: 45,6 % ↗

●
Nettoinvesteringen ska under en 
femårsperiod ej överstiga 10 % av 
skatter och bidrag

Nettoinvesteringen ska motsvara 
8 % av skatter och bidrag

Nettoinvesteringar i förhållande till 
skatter och bidrag: 11,7 %
Bokslut 2012: 13,6 %

↗

✔

Långfristiga låneskulden exkl 
pensioner ska ej under en 
femårsperiod överstiga 50 % av 
anläggningstillgångarnas värde

Långfristig låneskuld exkl 
pensioner motsvarar 62,6 % av 
anläggningstillgångarnas värde

Långfristig låneskuld i förhål lande 
till anläggningstillgångarnas värde: 
57,8 %
Bokslut 2012: 54,8 %

↘

Finansiella mål uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Finansiella mål

Årets resultat och jämförelsestörande poster

2011 2012 2013

Årets resultat i relation 
till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning (%)

0,5 0,6 1,1

Årets resultat exkl 
jämförelsestörande poster i 
relation till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning (%)

0,5 -1,4 0,0

Hylte kommuns resultat uppgick 2013 till 5,6 mkr, 
vilket jämfört med 2012 är en förbättring med 2,9 mkr.

I resultatet för 2012 och 2013 ingick dock några 
jämförelsestörande intäkter och kostnader av 
engångskaraktär. Under 2013 skedde en reglering mot 
Stiftelsen Hyltebostäder för det negativa resultat som 
driften av kommunens fastigheter uppvisade 2012 med 
motsvarande 3,7 mkr. Under 2013 erhöll kommunen 
9,2 mkr i återbetalda försäkringspremier från AFA. 

Exkluderas ovanstående engångsposter uppgick 

kommunens resultat under 2012 till -6,8 mkr och 
under 2013 0,1 mkr. Den viktigaste förklaringen 
till detta är att verksamhetens kostnader för den 
löpande verksamheten ökade i mindre utsträckning än 
kommunens skatteintäkter.

Relateras årets resultat till skatteintäkter redovisade 
kommunen under 2013 ett resultat på 1,1 procent. 
Målnivån i Hylte kommun för 2013 är satt till 0,8 
procent vilket innebär att målet är uppnått.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Förändring i procent 2011 2012 2013

Skatteintäktsutveckling 0,2 2,3 1,9

Nettokostnadsutveckling nämnder 1,2 2,5 2,0

Skatteintäkterna ökade 2013 med 1,9 procent, vilket 
var en mindre ökningstakt jämfört med 2012.
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 Delmål Målnivå enligt budget 2013 Kommentar Trend

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

Årets resultat i förhållande till skatter 
och bidrag ska vara minst 0,8 %

Årets resultat i förhållande till 
skatter och bidrag: 1,1 %
Bokslut 2012: 0,6 %

↗

●

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

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

Nettokostnadsutveckling nämnder: 
2,0 %
Bokslut 2012: 2,5 %
Skatteintäktsutveckling: 1,9 %
Bokslut 2012: 2,3 %

↗

✔
Soliditeten ska under en femårsperiod 
uppgå till i genomsnitt minst 30 %

Soliditeten ska uppgå till minst 25,2 
%

Soliditet: 28,0 %
Bokslut 2012: 28,0 % →

✘
Självfinansieringen på investeringar 
skall vara minst 80 % under en 
femårsperiod 

Nettoinvesteringar ska till minst 87,3 
% finansieras med egna medel

Självfinansiering: 62,4 %
Bokslut 2012: 45,6 % ↗

●
Nettoinvesteringen ska under en 
femårsperiod ej överstiga 10 % av 
skatter och bidrag

Nettoinvesteringen ska motsvara 
8 % av skatter och bidrag

Nettoinvesteringar i förhållande till 
skatter och bidrag: 11,7 %
Bokslut 2012: 13,6 %

↗

✔

Långfristiga låneskulden exkl 
pensioner ska ej under en 
femårsperiod överstiga 50 % av 
anläggningstillgångarnas värde

Långfristig låneskuld exkl 
pensioner motsvarar 62,6 % av 
anläggningstillgångarnas värde

Långfristig låneskuld i förhål lande 
till anläggningstillgångarnas värde: 
57,8 %
Bokslut 2012: 54,8 %

↘

Nettokostnadsutvecklingen för nämnderna 2013 
hamnar på 2,0 procent. Kommunens personalkostnader 
har mellan 2013 och 2012 minskat med 2,3 mkr och 
antalet anställda har minskat från 930 till 898. 

För att på lång sikt kunna bibehålla en god finansiell 
hushållning är det viktigt att nettokostnadsökningen 
inte är större än ökningen av skatteintäkter och 
statsbidrag. 

Soliditet enligt balansräkningen

procent 2011 2012 2013

Soliditet 30,3 28,0 28,0

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del 
av kommunens tillgångar som har finansierats med 
skatteintäkter.

Kommunens officiella soliditet enligt balansräkningen 
har under de senaste åren hamnat runt 30 procent och 
är oförändrat jämfört med 2012. En liten minskning 
har skett från 30,3 procent 2011 till 28 procent 2013. 
En viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning 
är att soliditeten över en längre period inter försvagas 
utan utvecklas i positiv riktning vilket medför att 
kommunen blir mindre skuldsatt och ökar det 
finansiella handlingsutrymmet i framtiden. 

Kommunens målsättning är att soliditeten under en 
femårsperiod skall uppgå till minst 30 procent och 
målnivån 2013 var satt till 25,2 procent och kan 
därmed anses vara uppfylld för 2013.

Skattefinansieringsgrad av investeringar

procent 2011 2012 2013

Skattefinansieringsgraden av 
investeringar 57,7 45,6 62,3

Skattefinansieringsgraden av investeringarna mäter hur 
stor andel av investeringarna som kan finansieras med 
de skatteintäkter som återstår när den löpande driften 
är finansierad. 100 procent innebär att kommunen 
kan skattefinansiera samtliga investeringar som är 
genomförda under året, vilket i sin tur innebär att 
kommunen inte behöver låna till investeringar och att 
kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme 
stärks.

Skattefinansieringsgraden av gjorda investeringar 
2013 uppgick till 62 procent, jämfört med 46 procent 
under 2012. Detta innebär att lite mer än hälften av 

gjorda investeringar under året kunde finansieras med 
skatteintäkter vilket är en högre andel än föregående 
år. De resterande 38 procenten finansieras till stor del 
genom ökad upplåning 

Kommunens målsättning är att kunna skattefinansiera 
80 procent av investeringarna under en femårsperiod 
vilket innebär att investeringsvolymen som högst 
kan uppgå till ca 48 mkr förutsatt att kommunen 
klarar uppnå ett resultat som motsvarar 2 procent av 
skatteintäkterna. Målnivån för 2013 var satt till 87,3 
procent och är därmed inte uppfylld för 2013.

Årets investeringar

2011 2012 2013

Investeringsvolym (mkr) 46,4 64,8 56,9

Investeringar/skatter och bidrag (%) 9,9 13,6 11,7

Kommunens totala investeringar uppgick under 
2013 till 57 mkr, vilket är en minskning med 12 mkr 
jämfört med 2012. Endast 49 procent av den totala 
investeringsbudgeten på 116 mkr förbrukades under 
året och en bidragande orsak till detta är förseningen 
av ny förskola i Torup samt förseningar i andra stora 
byggen.

Relaterar man investeringarna till kommunens 
skatteintäkter hamnar siffran på nästan 12 procent, 
kommunen har i sin plan att under en femårsperiod 
ska denna siffra ej överstiga 10 procent. Kommunen 
står inför en del stora investeringar de kommande åren 
vilket måste beaktas i framtida ekonomiska planeringar. 
En utmaning för kommunen är att prioritera mellan 
investeringarna och ta ställning till hur mycket som 
skall finansieras via skatteintäkter respektive via lån. 
Målnivån för 2013 var satt till 8 procent och är därmed 
inte uppnått för 2013.

Långfristiga skulder

Ett utav kommunens finansiella mål är att de långfristiga 
skulderna inte ska överstiga 50 procent av kommunens 
anläggningstillgångar under en femårsperiod, målnivån 
för 2013 är satt till 62,6 procent. För 2013 uppgår 
de långfristiga lånen till 57,8 procent vilket därmed 
innebär att målet för 2013 är uppnått.
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Kommunens verksamheter

Gymnastik och idrottskola som Arbets- och näringlivskontoret anordnade under 2013.
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Innehåll

KOMMUNENS VERKSAMHETER

För att ge en snabb överblick av resultat av 
utvärderingen av målen används symboler

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i tre olika 
enheter; ekonomi- och IT-enheten, personalenheten 
samt information- och kanslienheten där även Bibli-
oteken ingår. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden
I nämndens verksamhet ingår bland annat Miljö- och 
hälsoskydd, Bygglov och tillstånd, Vattenförsörjning 
och avloppshantering, Renhållning, Kostförsörjning 
samt lokalvård.

Arbets- och näringslivsnämnden
Nämndens verksamhet inrymmer Arbetsmarknads- 
enheten, Individ- och familjeomsorg för vuxna, Fritid 
och Folkhälsa samt Näringsliv och Turism

Barn- och ungdomsnämnden
Nämnden ansvarar bland annat för Barnomsorg,  
grund- och gymnasieskola, vuxenskola samt kultur-
skola. Här finns även Familjecentralen och verksam-
heten för ensamkommande flyktingbarn här.

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens verksamhet innefattar,  Omsorg 
om funktionshindrade, Äldreomsorg, Anhörigstöd 
med mera.

Teckenförklaring

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt

● Betyder att målet är delvis uppfyllt

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt

– Betyder att målet inte har utvärderats

Innehåll
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Ordförande Henrik Erlingson (C) och kommunchef Per Borg.

För 140 medarbetare och chefer anordnades utbildningar 
i LEAN - medarbetardrivet förbättringsarbete som 
ska ta tillvara samtliga medarbetares kompetens och 
engagemang.

Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Ordförande Henrik Erlingson (C) och kommunchef Per Borg.

Kommunstyrelse har en överordnade roll i kommun-
ens förvaltning. Den leder kommunens verksamhet och 
har det övergripande ansvaret för kommunens utveck-
ling och ekonomi.

Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har totalt 10 kvalitetsmål i form av 
serviceåtaganden för serviceområdet Bibliotek. Av des-
sa är det tre som inte är utvärderade vid bokslut 2013 
medan de resterande sju är helt uppfyllda. Vid bokslut 
2012 var samtliga tio helt eller delvis uppfyllda.

Biblioteket inväntar statistik för två serviceåtaganden 
som inte utvärderats. Det tredje gäller Turistverksam-
heten som har övergått till arbets- och näringslivs-
nämnden.

Styrelsen uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut en negativ 
avvikelse med 836 tkr i förhållande till budget. 
Den största avvikelsen återfinns hos fördelade 
lokalkostnader och förklaras enligt följande:

2012 övertog Stiftelsen Hyltebostäder (SH) 
förvaltningen av de kommunala fastigheterna. Samma 
år uppgick kostnaden för förvaltningen till 4 471 tkr. 
I samband med att avtalet mellan kommunen och SH 
blev helt klart i december 2013 beslutades även att  
4 471 tkr skulle belasta kommunen 2013. Av 4 471 tkr 
har 800 tkr aktiverats inom kommunens investeringar, 
resterande belopp har kostnadsförts på fördelade 
lokalkostnader. Att av vikelsen inte blev större beror 
på att återsökt moms för särskilt boende, både för 
2012 och 2013, kunde göras vilket genrerede en 
intäktsförstärkning på cirka 1 600 tkr. 

Att kommunledningskontoret redovisar en positiv 
avvikelse med 979 tkr beror främst på vakanta tjänster. 

Framtiden
Under 2014 blir det stort fokus på valadministrationen 
och förberedelser inför den nya mandatperioden då det 
är val till både europaparlamentet och riksdagen.

För att klara växande krav från både medborgare och 

företagare måste verksamheten effektiviseras. Informa-
tionsteknologi kan i stor utsträckning bidra till detta. 
Genom att använda IT på ett smart sätt kan servicen 
förbättras, kvaliteten höjas och delaktighet stödjas. 
Såväl medborgare som företagare har mycket att vinna 
på att utnyttja den digitala vägen som främsta kanal i 
kontakt med offentlig sektor. Det skapar ett oberoende 
av tid och rum, mindre transaktionskostnader och 
förutsättningar för ökad effektivitet i verksamheten.

Under de närmaste tio åren kommer ca 21 procent att 
nå pensionsåldern. Samtidigt ser kommunen att många 
tjänster idag kräver, och i ännu större utsträckning i 
framtiden, medarbetare med kvalificerad kompetens 
och akademisk utbildning. Härigenom är kommunen 
beroende av ett större rekryteringsområde. Mot den-
na bakgrund kommer personalenheten arbeta för att 
möta framtidens rekryteringsbehov men också att be-
hålla medarbetare som redan finns hos kommunen. 
Det ligger i personalenhetens uppdrag att fortsätta ar-
betet med att stärka Hylte kommun som en attraktiv 
arbetsgivare med en god personalpolitik. 

Under 2014 kommer Hypergene att lanseras. 
Hypergene är ett program för verksamhets styrning 
som bland annat kommer underlätta budgetarbetet.

Kommunstyrelsen i korthet

Avvikelse 2013: -836 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

•	Nämnd-	och	styrelseverksamhet

•	Ekonomi-	och	IT	enhet

•	Informations-	och	kanslienhet

•	Personalenhet

•	Bibliotek

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingson
Ansvarig kontorschef: Per Borg
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Kommunstyrelsen

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse 2012 2011

Nämnd- och styrelseverksamhet 2 480 2 561 -80 2 344 2 671
Stöd till politiska partier 571 593 -22 550 571
Övrig verksamhet 3 890 3 789 102 3 821 3 765
Facklig tid 1 401 1 394 7 1 190 1 175
Fysiska och tekniska planer 0 0 0 15 0
Näringslivsfrämjande åtgärder 135 110 25 105 68
Turistverksamhet* 0 0 0 414 300
Allmän kulturverksamhet 278 254 25 390 302
Bibliotek 4 677 4 660 17 4 468 4 196
Grundskola 0 0 0 0 185
Buss-, bil- och spårbunden trafik** 0 0 0 970 5 646
Adm. Affärs- och resultatenhet 0 19 -19 0 0
Fördelade lokalkostnader 0 1 870 -1 870 0 0
Kommunledningskontoret 22 320 21 341 979 20 780 19 279
Total 35 753 36 589 -836 35 047 38 158

*Verksamheten är överflyttad till Arbets- och näringslivsnämnden från och med 2013.

**Verksamheten har upphört från och med 2013

Viktiga händerlser under året

•	 I mars tillträdde Henrik Erlingson som ny ord 
förande för kommunstyrelsen.

•	 Hylte kommun har lanserat sin officiella Face-
booksida. 

•	 Hylte folkbibliotek har bytt bibliotekssystem. 
Systembytet innebär många vinster, exempel-
vis halverade systemkostnader när det gamla 
avtalet löpt ut.

•	 Kommunen har lanserat en e-tjänstportal på 
kommunens webbplats. 

•	 Personalenheten har genomfört en stor ut-
bildningsinsats för samtliga chefer och fack-
liga förtroendevalda i det nya samverkanssys-
temet.

•	 Kommunen har startat upp förbättringsarbe-
tet lean, över 100 medarbetare har genom-
gått en leanutbildning.
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KOMMUNENS VERKSAMHETER

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden hade under året 197 uppdrag 
vilket får bedömas som normalt även om det är en 
ökning med 12 uppdrag jämfört med 2012. 

Ekonomisk analys
Räddningsnämnden uppvisar vid bokslutet en negativ 
avvikelse mot budget med 247 tkr. Nämnden har höga 
fasta kostnader för exempelvis abonnemang, hyror 
och avtal vilket har inneburit att budgetramen många 
gånger inte har räckt till för att täcka rörliga kostnader. 
Under 2013 gjordes bedömningen att det var nödvän-
digt att köpa in utrustning och material för att uppnå 
arbetsmiljö kraven och räddnings tjänstens säkerhet. 
Inköpen innebar en kvalitets förbättring men orsakade 
också en negativ avvikelse mot budget med ca 200 tkr. 
Andra rörliga kostnader som bränsle-, reparation- och 
underhållskostnader blev också dyrare än beräknat 
och medförde en negativ avvikelse mot budget med ca 
50 tkr. 

Framtiden
Under hösten 2013 påbörjades en orga-
nisationsutredning för att komma tillrätta med 
obalansen i budgeten. Utredningen beräknas inte 
vara klar innan halvårsskiftet 2014 och det är svårt 
att förutsäga effekterna av de åtgärder som planeras 
kunna genomföras under hösten.

Krishantering finansieras helt genom ett statsbidrag 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Bidraget för 2014 är 60 tkr lägre än 2013 års 
bidrag. MSB förklarar detta med att förrådshållning-
skostnaden för material för höjd beredskap är avveck-
lad. För Hylte finns ändå kostnaden kvar eftersom 
ett förråd används för förvaring av kommunens re-
servkraftverk för extraordinära händelser i kommunen. 
Det är viktigt att belysa för MSB att statsbidraget för 
den lilla kommunen inte är tillräckligt i förhållande till 
arbetsuppgifterna.

Viktiga händerlser under året

•	 I februari togs en ny tankbrandbil i drift och 
ett äldre fordon såldes.

•	 Under våren gjordes en revidering av ”Han-
dlingsprogram för skydd mot olyckor och 
extraordinära händelser” eftersom Hylte-
bostäder övertagit ansvaret för kommunens 
fastigheter. 

•	 Ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys 
avseende sociala risker har genomförts i 
samverkan med Länsstyrelsen och samtliga 
kommuner i Halland.

•	 Svenska livräddningssällskapet medverkade 
vid ett informationsmöte om säkerhet på 
badplatser inom Hylte kommun.

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse 2012 2011
Räddningstjänst 9 796 10 043 -247 9 744 9 651
Krishantering 0 0 0 0 4
Total 9 796 10 043 -247 9 744 9 655

Nämnden i korthet

Avvikelse 2013: -247 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom föl-
jande verksamhetsområden:

•	Räddningstjänst

•	Tillsynsverksamhet

•	Tillstånd	brandfarlig	och	explosiv	vara

•	Brandskyddsutbildning

•	Rådgivning

•	Krisberedskap

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingson
Ansvarig kontorschef: Magnus Åman
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kontorschef Mats Andresen och ordförande Åke Morin (KV).

Samhällsbyggnadsnämnden

Under våren blev det möjligt för kommuninvånarna att sortera ut 
matavfall för att omvandla det till biogas.
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Samhällsbyggnadsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Kontorschef Mats Andresen och ordförande Åke Morin (KV).

Samhällsbyggnadsnämnden skall verka för en god be-
byggd miljö och planera för en ren och attraktiv miljö 
för alla. Under året har flera vindkraftsverksprojekt 
varit aktuella för be dömning, det nya reningsverket 
har färdig ställts och kommun invånarna har erbjudits 
sortering av matavfall till biogasproduktion.

Måluppfyllelse
Nämnden har totalt 15 kvalitetsmål i form av service-
åtaganden fördelade på fyra service områden. Alla är 
helt eller delvis upp fyllda precis som vid bokslut 2012. 

✔ Avfall

● Bygglov värmepumpar och avlopp

● Gator och vägar

✔ Vatten och avlopp

Långa ledtider för nämndsmöten, framförallt under 
sommar och juluppehåll har gjort att några av bygg -
lovs  ansökningarna inte har kunnat beslutas inom mål-
nivån tio veckor. Till synen av bad platser har inte kunnat 
upp fyllas på alla badplatser. Det har gjorts regel bunden 
tillsyn men inte dagligen vilket är målnivån.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomisk analys
Nämnden redovisar en positiv avvikelse vid årets slut 
med 1 261 tkr, efter att avsättningar gjorts till deponi 
med 1 542 tkr och vattenförsörjning och avlopp med 
155 tkr. Den positiva avvikelsen med 1 261 tkr förklaras 
med intäkter från  försäljning av skogsprodukter samt 
låg personalbemanning. Nämnden har dock stora vari-
ationer bland verksamheterna. Bostadsanpassning re-
dovisar en negativ avvikelse med 1 521 tkr. Bakgrunden 
till detta beror på att det under året har kommit in fler 
och dyrare ärenden än väntat, bland annat hissar och 
rullstolsgarage. Kostnadsnivån har således stigit och i 
budget 2014 har mer medel tilldelats.

Framtiden
Arbetet med handikapprogram och åtgärder kommer 
att fortskrida. Tillsyn av strandskyddet kommer att 
påbörjas under 2014. 

Under 2014 kommer uppgradering ske av ärendehan-
teringssystemet för miljö, och ett nytt kartprogram 
kommer att tas i bruk och implementeras i verksam-

heten.  Arbetet med prövning av utbyggnaden av vin-
dkraftverken kommer att fortsätta och olika projekt 
planeras för livsmedel, lantbrukstillsyn, skolmiljö och 
utveckling inom kommunens VA-planering. 

Pågående projekt under 2014 är Torups minirese center, 
Gata och VA vid Södra Industri gatan och Gång- och 
cykelbro i Kinnared. Under hösten kommer Park – och 
gatu e nheten slås samman med lokalvårds enheten.

Viktiga händelser under året

•	 Det nya reningsverket har färdigställts och 
nu kvarstår den yttre miljön vilket är under 
arbete.

•	 Livsmedelsinspektörer har gått igenom de 
flesta av kommunens verksamheter samt 
gjort revisionsbesök på livsmedelsföretag.

•	 Flera stora vindkraftverk har bedömts under 
året, till exempel Statkraft-Örken.

•	 Utsortering av matavfall till biogas-produk-
tion har påbörjats i kommunen.

•	 Nissanpromenaden har färdigställts. 

Nämnden i korthet

Avvikelse 2013: 1 261 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom föl-
jande verksamhetsområden:

•	Användning	av	mark	och	vatten

•	Bebyggelsemiljöns	utveckling

•	Miljö-	och	hälsoskydd

•	Livsmedel	och	dricksvatten

•	Serveringstillstånd,	tobak	och	läkemedel

•	Naturvård	och	hållbar	utveckling

•	Gator,	trafik	och	parker

•	Vattenförsörjning	och	avloppshantering

•	Renhållning

•	Kostförsörjning

•	Lokalvård

Ansvarig ordförande: Åke Morin
Ansvarig kontorschef: Mats Andresen
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Samhällsbyggnadsnämnden

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse 2012 2011
Nämnd- och styrelseverksamhet 486 535 -49 486 516
Fysisk och teknisk planering 4 151 3 351 800 4 117 4 567
Gator, vägar och parkering 6 064 6 207 -144 6 236 5 929
Parker 1 305 1 586 -281 1 363 1 271
Miljö- och hälsoskydd 1 549 1 149 399 1 460 1 199
Miljö- och hälsoskydd hållbar utveckling 102 98 4 43 58
Alkoholtillstånd 124 133 -9 137 140
Administration Samhällsbyggnadskontoret 150 150 0 120 209
Idrotts- och fritidsanläggningar 480 543 -62 861 744
Bostadsanpassning 1 618 3 139 -1 521 2 644 1 607
Färdtjänst 1 671 1 341 330 1 307 1 358
Vattenförsörjning och avlopp -137 -1 589 1 452 -64 1 094
Avfallshantering -73 -1 828 1 755 140 -1 137
Administration Affärs och resultatenheten 0 -4 4 0 0
Fastighetsförvaltningen 0 0 0 -1 600 308
Fördelade lokalkostnader 0 19 -19 0 0
Försäljning av verksamhet internt -150 -448 298 174 751
    Utförarenheten 0 0 0 -250 360
    Lokalvården -250 -291 41 -299 -414
    Kostenheten 100 -157 257 723 805
Summa 17 340 14 382 2 958 17 423 18 614
Avsättning deponi 0 1 542 -1 542 0 1 067
Avsättning Vattenförsörjning och avlopp 0 155 -155 0 0
Total 17 340 16 079 1 261 17 423 19 681
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Arbets- och näringslivsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Arbets- och  
näringslivsnämnden

Ordförande Lennart Ohlsson (C) och kontorschef Christer Grähs.

Samarbete med det lokala näringslivet har stärkts och i Svenskt 
näringslivs ranking har Hylte klättrat 27 placeringar.

Arbets- och näringslivsnämnden
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Arbets- och näringslivsnämnden

Grunden i arbets- och näringslivsnämndens verksam-
het bygger på en arbetslinje för vuxna. För att det ska 
finnas en väl fungerande arbetsmarknad krävs ett bra 
företagsklimat i kommunen. Folkhälsoarbetet syftar 
till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Måluppfyllelse
Arbets- och näringslivsnämnden har totalt 14 
kvalitetsmål i form av serviceåtaganden fördelade på 
tre serviceområden. Alla utom ett är uppfyllda vilket 
innebär att 92,9 procent av åtagandena är helt uppfyll-
da. Detta är en försämring jämfört med bokslut 2012 
då nämndens samtliga service åtaganden var uppnådda. 

● Arbete och stöd

✔ Fritid och folkhälsa

✔ Företag

Det är bara serviceområdet Arbete och stöd som inte 
har uppnåtts och det beror på att service åtagandet om 
skuldsanering inte har kunnat uppnås. Orsaken är hög 
arbets belastning på en heten på grund av ökat antal 
ärenden gällande försörjnings stöd. För att i framtiden 
kunna uppnå samtliga åtaganden har personalgruppen 
förstärkts.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomisk analys
Bokslutet 2013 visar en negativ avvikelse mot budget 
med 1 898 tkr. Bokslutet inkluderar en löneökning-
skompensation för löneavtal 2013 om 346 tkr. 

Ekonomiskt bistånd har en negativ avvikelse mot 
budget med 1 991 tkr. Personalminskning på ett av 
kommunens största företag gör att de som redan upp-
bär ekonomiskt bistånd hamnar ännu längre ifrån den 
ordinarie arbets marknaden. 

Verksamheten Institutionsvård för vuxna har en neg-
ativ avvikelse mot budget med 545 tkr. Elva externa 
placeringar har gjorts under 2013 varav två enligt Lag 
om vård av missbrukare i vissa fall (LMV). Positivt är 
att längden på placeringarna har under senare år blivit 
kortare och eftervården har förbättrats. Ett utveckling-
sarbete med inriktning på tidigare och tätare insatser, 
är ständigt pågående.

Övrig vuxenvård har en negativ avvikelsen mot budget 
med 1 106 tkr. Orsaken är två placeringar i skyddat 
boende.

Flyktingmottagning har en positiv avvikelse mot budg-
et om 1 629 tkr. Det beror på att antalet inflyttade 
flyktingar har varit fler än beräknat. Hylte kommuns 
avtal är att ta emot 40 flyktingar per år, varav 30 från 
anläggningsboende och 10 som flyttar in på egen hand.

Framtiden

Viktiga utvecklingsfrågor för arbetsmarknadsenheten 
är fortsatt arbete för att stärka de personer som be-
finner sig långt från arbetsmarknaden och att analysera 
vilken bemanning som arbetsbelastningen inom Indi-
vid och familjeomsorgen kommer att kräva.  Kontoret 
kommer också tillsammans med övriga kontor att ut-
veckla samarbetet med Region Halland.

Uppdrag Hälsa och liknande hälsoinsatser kommer att 
vidareutvecklas. En utmaning är att nå ännu fler mål-
grupper och att öka antalet besökare på Hälsocenter 
under tider då det är låg beläggning. Med ett tydligt 
kundfokus genomförs förändringar i utbudet för att 
maximera nyttan för besökarna. För att utöka servi-
cen gentemot kunderna har en bokningstjänst köpts in 
till gruppträningen och simskolan. Även tjänster och 
friskvårdsinsatser som riktas mot företagen i kom-
munen ska vidareutvecklas.

Nämnden i korthet

Avvikelse 2013: -1 898 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom föl-
jande verksamhetsområden:

•	Arbete	och	försörjning	(Arbetsmarknadsen-

heten)

•	Individ	och	familjeomsorg	för	vuxna	(IFO)

•	Fritid	och	Folkhälsa

•	Företag	(Näringslivsservice)

•	Turism

Ansvarig ordförande: Lennart Ohlsson
Ansvarig kontorschef: Christer Grähs
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Arbets- och näringslivsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse 2012 2011
Nämnds- och styrelseverksamhet 404 335 69 335 373
Näringslivsfrämjande åtgärder 1 198 1 206 -8 2 032 1 233
Turistverksamhet* 455 469 -14 0 0
Allmän fritidsverksamhet 1 694 1 548 146 1 401 1 600
Stöd till studieorganisationer 300 295 5 300 300
Idrotts- och fritidsanläggningar 10 341 10 192 149 9 927 9 528
Kontorsövergripande 1 545 1 542 3 1 489 1 263
Grundläggande vuxenutbildning ** 0  0  40
Gymnasial vuxenutbildning** 0  0  1 335
Lärcentrum** 0  0  2 458
Svenska för invandrare** 0  0  933
Institutionsvård för vuxna 1 367 1 912 -545 1 528 942
Öppna insatser för vuxna 716 680 36 729 760
Övrig vuxenvård 300 1 406 -1 106 495 274
Ekonomiskt bistånd 7 528 9 519 -1 991 9 214 7 196
Ärendehandläggning vuxen 3 693 3 584 109 3 212 3 239
Flyktingmottagande -263 -1 892 1 629 -241 947
Arbetsmarknadsåtgärder 4 551 4 931 -380 4 818 4 510
Total 33 828 35 726 -1 898 35 239 36 929

* Nytt för Arbets- och näringslivsnämnden 2013
**Verksamheterna överflyttade till Barn- och ungdomsnämnden från och med 2012

Viktiga händelser under året

•	 Samarbetet med det lokala näringslivet har 
stärkts. Kommunen förbättrade sin ranking 
med 27 placeringar när Svenskt näringsliv 
genomförde sin årliga mätning.

•	 Turistverksamheten bedrivs åter i kommunal 
regi.

•	 Under hösten har planeringen inför folkhäl-
soprojektet Boost Hylte pågått. Projektet 
har beviljats medel från Leader Landsbygd 
Halland för att stimulera till framtidstro i 
målgruppen unga vuxna.

•	 Antal behov av försörjningsstöd fortsätter att 
öka.

•	 Renoveringen av Örnahallen påbörjades un-
der 2013 och beräknas vara klar 2014.
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Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomschef Mikael Falk och ordförande Tommy Edenholm (KV) 

Barn- och ungdomsnämnden

Arbetet med projektet ”Hyltes Unga Framtid” har pågått under 
året och syftet är att fler elever ska ha fullständiga slutbetyg och 
behörighet till gymnasiestudier.
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Barn- och ungdomsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Hylte kommun vill ge alla barn och elever kunskap, 
trygghet och en stabil plattform inför framtiden. Mån-
ga av skolorna har en profil med inriktning utomhus-
pedagogik och hälsa.  

Måluppfyllelse
Barn och ungdomsnämnden har totalt 35 kvalitetsmål 
i form av serviceåtaganden för delade på sex servi-
ceområden. Fyra av dem har inte ut värderats och av 
de övriga är 90,3 procent är helt eller delvis uppfyllda. 
Detta är en klar förbättring jämfört med bokslut 2012 
då endast 70,8 procent av de utvärderade målen var 
helt eller delvis uppnådda. 

● Förskola

● Fritidshem

● Grundskola

● Gymnasieskola

✔ Vuxnas lärande

● Familjecentralen

Endast ett Vuxnas lärande har uppfyllt sina kvalitetsmål 
helt medan Grundskolan och Gymnasiet båda har två 
respektive ett mål som inte uppnåtts. Det gäller målen 
om lägst betyget E och behörighet till gymnasiet för 
Grundskolans område samt genomsnittlig meritpoäng 
för Gymnasiet. För att arbeta för ökad grad av må-
luppfyllelse riktar barn- och ungdomsnämnden bland 
annat in sig på förändrade arbetssätt som skall sträva 
mot ökad måluppfyllelse. I projektet ”Hyltes unga 
framtid” arbetas med olika sätt att kartlägga grunden 
till bristerna och analysera nuläget för förändring

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomisk analys
Barn och ungdomsnämnden uppvisar vid bokslut 2013 
en negativ avvikelse mot budget om 3 063 tkr vilket 
motsvarar 1,2 procent av nämndens nettobudget vilket 
är något mer än vid bokslut 2012 då den negativa 
av vikelsen motsvarade 0,8 procent av nämndens net-
tobudget. Under året har tilläggs anslag erhållits med 
totalt 4 218 tkr, varav 3 454 tkr för nytt löne avtal, 483 
tkr till Grundskolan för Svenska som andra språk och 
281 tkr till Svenska för invandrare (SFI). De största 
negativa av  vikelserna finns inom verksam heterna för-
skola, grundskola och gymnasie skola. 

Den negativa avvikelsen inom Förskola beror bland 
annat på att förskolan Kyrkbacken haft fler barn in-

skrivna. Även kostnader för resurser som tillsatts för 
barn med mycket speciella behov samt interna kost-
nader som till exempel IT och kost har bidragit till den 
negativa avvikelsen.

Inom grundskolan beror den negativa av vikelsen till 
största del på reguljär undervisning, fler elever med 
extra stöd än förväntat samt inköp av material och 
läromedel. 

Gymnasieenheten redovisar en negativ avvikelse vilket 
kan härledas till inter kommunala avgifter, fler elever 

Viktiga händelser under året

•	 Beslut togs att Kantarellens (Elias Fries) för-
skola ska utökas med en avdelning.  

•	 Under året mottogs flera asylsökande 
familjer.

•	 Två fritidsgårdar har haft verksamhet i kom-
munen, Rydöbruk och Långaryd.

•	 Inom gymnasieenheten har arbetet med 
förberedelserna inför det nya Livsmedels-
programmet startat.

•	 Kulturskolan har genomfört en workshop 
med professionella musiker med genren 
”världsmusik”.

Nämnden i korthet

Avvikelse 2013: -3 063 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

•	Barnomsorg

•	Grundskola

•	Grundsärskola

•	Gymnasieskola

•	Gymnasiesärskola

•	Vuxenutbildning	samt	SFI

•	Familjecentralen

•	Lotsen	och	Bryggan

•	Kulturskolan

Ansvarig ordförande: Tommy Edenholm
Ansvarig kontorschef: Mikael Falk
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Barn- och ungdomsnämnden

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse 2012 2011
Nämnd och styrelse 470 422 48 388 390
Musikskola/ kulturskola 1 909 1 900 9 1 880 1 864
Fritidsgårdar 172 133 39 199 120
Öppen förskola 495 467 27 649 673
Förskola, ped omsorg 38 780 39 983 -1 203 40 692 38 417
Fritidshem 9 106 8 859 247 8 156 7 712
Förskoleklass 3 744 3 648 96 2 987 2 734
Grundskola, särskola, asyl 109 051 110 783 -1 732 106 500 103 259
Gymnasieskola, gymnasiesärskola 53 074 57 372 -4 298 56 995 55 542
Lärcentrum/Vuxenutbildning* 3 426 2 870 556 3 030 *
Svenska för invandrare* 1 299 1 232 67 1 288 *
Förvaltningsgemensamma kostnader 8 466 6 863 1 603 6 570 5 516
Central administration 3 294 3 036 258 2 821 2 708
Familjecentralen 12 452 11 232 1 220 12 391 13 980
Total 245 738 248 800 -3 063 244 544 232 915

*Vuxenutbildning och Svenska för invandrare övergick till Barn- och ungdomsnämnden från och med 2012, se 
Arbets- och näringslivsnämnden. 

Elever från Rydöbruks skola.

går ett fjärde år och allt fler byter program, inflyttade 
under gymnasietiden samt ensam kommande flykting-
barn.

Framtiden

Barn- och ungdomsnämnden fortsätter det priorit-
erade arbetet mot att fler elever i Hylte kommun når 
målen för grundskolan och når behörighet till gym-
nasieskolans nationella yrkes- eller studieförberedande 
program. De elever som avslutat grundskolan och inte 
når behörighet till nationellt program skall ges bästa 

förut sättningar inom introduktions programmets (IM) 
olika inriktningar. 

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

Under 2014 kommer en socialsekreterare att anstäl-
las på familjecentralen för att möta socialtjänstens 
skärpta krav vid bland annat handläggning av barna-
vårdsutredningar och familjehemsplaceringar.
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Omsorgsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

I undersökningen Kommunernas kvalitet i korthet ligger 
Hylte bäst i landet när det gäller kvalitetsaspekter kopplat 
till särskilt boende.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens ordförande Bo Gunnar Åkesson (M) och omsorgschef Berit Winbladh 
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Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- 
och sjukvård, insatser enligt socialtjänst lagen och in-
satser enligt lagen om stöd och service för vissa funk-
tionshindrade. 

Måluppfyllelse
Omsorgsnämnden har totalt 25 kvalitetsmål i form av 
serviceåtaganden fördelade på fem serviceområden. 
92 procent av åtagandena är helt eller delvis uppfyllda 
vilket är en försämring jämfört med bokslut 2012 då 
mots varande värde var 96 procent. 

✔ Anhörigstöd

● Boende

● Omsorg i hemmet

✔ Bostad med särskild service

✔ Stöd och service i hemmet

Två av de ej uppfyllda serviceåtagandena gäller svar 
på larm och det är åtaganden som brukar återkomma 
som ej uppfyllda eller delvis uppfyllda. Indikatorerna 
för uppföljning av service åtaganden bör utvecklas så 
att det blir tydligare vad som är acceptabel nivå. Till 
exempel för serviceåtagandet Omsorg i hemmet: Om 
du har ett trygghetslarm installerat, får du vid larm 
svar direkt från larmcentralen därefter kommer vi till 
dig inom 45 minuter. Här bör nämnden besluta vilken 
avvikelse som är en acceptabel nivå, till exempel om 98 
procent av larmen ska åtgärdas inom 45 minuter.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomisk analys
Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 2 
251 tkr i förhållande till budget. De två främsta anled-
ningarna till avvikelsen återfinns hos de två verksam-
heterna; Vård och omsorg och Handikappomsorg och 
förklaras nedan.

Vård och omsorg: intäkter från närsjukvården för tjän-
steköp har varit 697 tkr högre än budgeterat. Omsorg 
i hemmet visar en positiv avvikelse då de olika område-
na i större utsträckning än tidigare, haft möjlighet att 
samordna personalresurser. Boendestödet har minskat 
med ett omfattande ärende, övertaliga medarbetare 
har fått placering i andra verksamheter vilket result-
erar i en positiv avvikelse mot budget. 

Handikappomsorg redovisar en positiv avvikelse 
mot budget motsvarande 612 tkr. Till stor del beror 
detta på att kommunen fått en retroaktiv intäkt från 
Försäkringskassan.

Framtiden

Verksamheterna ska fortsätta att utvecklas mot tydlig-
are kundfokus och anpassas efter de krav som kommer 
att ställas av nya generationer. För att möta dessa ön-
skemål och behov måste en långsiktig strategi ta form 
gällande boendeformer och övriga insatser.

Socialstyrelsen har utfärdat en ny föreskrift som rör 
bemanning i demensboenden. Denna föreskrift med-
för förändrade bemanningskrav i särskilt boende och 
ökade krav på bedömning, beslut och uppföljning gäl-
lande biståndsinsatser. För Hylte kommun innebär de 
nya kraven ökade kostnader.

Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven 
av dagverksamhet och boendestöd med all sannolikhet 
att fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta att ut-
veckla boendestöd och boende för att kunna arbeta 
med målgruppen på hemmaplan och därmed undvika 
mer kostnadsintensiva insatser. Socialpsykiatrin bör 
fortsätta utvecklingen ännu mer mot arbetsinriktad re-
habilitering.

Nämnden i korthet

Avvikelse 2013: 2 251 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom föl-
jande verksamhetsområden:

•	Äldreomsorg

•	Omsorg	om	funktionshindrade

•	Kommunal	hälso-	och	sjukvård

Ansvarig ordförande: Bo-Gunnar Åkesson
Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

Viktiga händelser under året

•	 En av omsorgsnämndens medarbetare blev 
utsedd till ”Årets vårdbiträde/undersköterska”. 

•	 Hylte fick positiva resultat i Öppna jämförelser. 
Totalt visar Hylte ett förbättrat resultat i 21 av 
27 jämförbara indikatorer.

•	 Kommunerna i Halland har tillsammans med 
regionen gjort en gemensam ansökan om att 
få starta Vård och Omsorgscollege.

•	 Under hösten har ett Anhörig- och demen-
steam bildats.

•	 Antal omsorgstagare med utåtagerande de-
menssjukdom fortsätter att öka.



47

 
Omsorgsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse 2012 2011
Omsorgsnämnden 329 443 -114 377 421
Vård och omsorg 118 788 117 428 1 360 113 583 110 827
Handikappomsorg 23 244 22 632 612 22 129 20 874
Förebyggande verksamheter 6 125 5 954 172 5 162 4 839
Kontorsledning 7 979 7 758 221 8 924 7 155
Total 156 465 154 215 2 251 150 176 144 116

Särskilt boende.



Finansiell analys 
och räkenskaper
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Årets resultat och jämförelsestörande poster
2011 2012 2013

Årets resultat (mkr) 2,5 2,7 5,6

Jämförelsestörande poster (mkr) 0,0 9,5 5,4

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 
(mkr)

2,5 -6,8 0,1

Årets resultat i relation till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning (%)

0,5 0,6 1,1

Årets resultat exkl jämförelsestörande 
poster i relation till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning (%)

0,5 -1,4 0,0

Hylte kommuns resultat uppgick 2013 till 5,6 mkr, 
vilket jämfört med 2012 är en förbättring med 2,9 mkr.

I resultatet för 2012 och 2013 ingick dock några 
jämförelsestörande intäkter och kostnader av 
engångskaraktär. Under 2013 skedde en reglering mot 
Stiftelsen Hyltebostäder för det negativa resultat som 
driften av kommunens fastigheter uppvisade 2012 med 
motsvarande 3,7 mkr. Denna post redovisas som en 
jämförelsestörande kostnad för 2013.

Under 2012 och 2013 erhöll kommunen 9,5 mkr 
respektive 9,2 mkr i återbetalda försäkringspremier 
från AFA, för 2013 är det 2005-2006 års premier 
som har utbetalats. Denna post betraktas som en  
jämförelsestörande intäkt för vardera år.

Exkluderas ovanstående engångsposter uppgick 
kommunens resultat under 2012 till -6,8 mkr och 
under 2013 0,1 mkr. Detta innebär att kommunens 
resultat exklusive engångsposter förbättrades med 6,9 
mkr mellan 2012 och 2013. Den viktigaste förklaringen 
till detta är att verksamhetens kostnader för den 
löpande verksamheten ökade i mindre utsträckning än 
kommunens skatteintäkter.

Under 2013 har 1,5 mkr avsatts till återställandet av 
deponin Borabo, vilket innebär en minskning av årets 
resultat. Den beräknade kostnaden för att återställa 
deponin under åren 2015-2021 uppgår till 45 mkr. 
Kommunen kommer dock vidarefakturera Stora 
Enso 96,3 procent för halva sluttäckningen och 100 
procent för resterande del, detta medför en kostnad för 
kommunen om ca 800 tkr.

Relateras årets resultat till skatteintäkter redovisade 
kommunen under 2013 ett resultat på 1,1 procent. 
Generellt brukar ett resultat runt 2 procent 
betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom 
ett sådant resultat ger utrymme för att över en 
längre tid skattefinansiera större delen av normala 
investeringsvolymer i en kommun. Målnivån i Hylte 

kommun för 2013 är satt till 0,8 procent vilket innebär 
att målet är uppnått.

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Förändring i procent 2011 2012 2013

Skatteintäktsutveckling 0,2 2,3 1,9

Nettokostnadsutveckling 1,2 2,6 1,2

Nettokostnadsutveckling nämnder 1,2 2,5 2,0

Skatteintäkterna ökade 2013 med 1,9 procent, 
vilket var en mindre ökningstakt jämfört med 2012. 
Kommunen har under de senaste åren, förutom 2009 
och 2011, legat på mellan 2 -3 procent i ökningstakt.

Skatteintäkterna i bokslutet för 2013 baseras enligt 
gällande rekommendationer på prognosen i december 
från Sveriges kommuner och landsting (SKL) där det 
ingår en negativ slutavräkning för 2013 med 2,5 mkr. 
SKL har därefter gjort en ny prognos i februari 2014 
som innebär minskade intäkter med 380 tkr jämfört 
med decemberprognosen, dessa minskade intäkter 
försämrar i stället resultatet för 2014.

Nettokostnadsutvecklingen 2013 hamnar på 1,2 
procent vilket är i nivå med 2009 och 2011 det 
vill säga lägre än 2012, detta kan kopplas mot 
utvecklingen i Sverige i övrigt och att organisationen 
har varit återhållsam inom vissa områden. Kommunens 
personalkostnader har mellan 2013 och 2012 minskat 
med 2,3 mkr och antalet anställda har minskat från 
930 till 898. 

För att på lång sikt kunna bibehålla en god finansiell 
hushållning är det viktigt att nettokostnadsökningen 
inte är större än ökningen av skatteintäkter och 
statsbidrag, 2013 är första gången under de senaste 
åren då kommunen uppnår detta. 

Balanskravet, mkr

Årets resultat 5,6

Avgår vinster vid avyttring 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5,6

Avgår medel till RUR 0,0

Tillkommer medel till RUR 0,0

Årets balanskravsresultat 5,6

Balanskravsresultat från tidigare år 0,0

Summa balanskravsresultat 5,6

Kommunen uppfyller också 2013 det lagstadgade 
balanskravet och det finns inga tidigare resultat 
att reglera. Under hösten 2013 beslutade 
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kommunfullmäktige om de lokala riktlinjer för 
hantering av resultatutjämningsreserv samt att en 
reservering från 2010 års resultat med motsvarande 2,5 
mkr skulle göras eftersom ingen ytterligare reservering 
är möjlig 2013 är den totala reserven för 2013 totalt 
2,5 mkr.

Driftskostnadsandel
procent 2011 2012 2013

Verks.intäkter och kostnader (netto) 93,0 94,8 92,7

Avskrivningar 5,2 5,6 6,1
Driftskostnadsandel 
före finansnetto och 
jämförelsestörande poster

98,2 100,4 98,8

Finansnetto 1,8 1,9 1,6
Driftskostnadsande efter 
finansnetto

100,0 102,3 100,5

Jämförelsestörande poster (netto) 0,0 -2,0 -1,1

Driftskostnadsandel 100,0 100,3 99,4

En grundläggande förutsättning för att uppnå och 
vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan löpande intäkter och kostnader 
är god. Ett djuplodande mått på denna balans 
är driftskostnadsandel, som innebär att samtliga 
löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till 
skatteintäkterna. Redovisas en driftskostnadsandel 
under 100 procent har kommunen en positiv balans 
mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt 
brukar en driftskostnadsandel under 98 procent 
betraktas som god ekonomisk hushållning eftersom då 
klarar de flesta kommuner att över en längre tidsperiod 
finansiera sina ersättningsinvesteringar och nödvändiga 
nyinvesteringar.

När en analys av driftskostnadsandelen görs framgår 
det att verksamhetens netto det vill säga verksamhetens 
intäkter och kostnader under 2013 tog i anspråk 
92,7 procent av kommunen skatteintäkter, det är en 
minskning med 2,1 procentenheter jämfört med 2012.

Avskrivningarna tog i anspråk 6,1 procent vilket är 
0,5 procentenheter högre än jämfört med föregående 
år. Avskrivningarna speglar kommunens periodiserade 
kostnader för investeringar, en orsak till ökningen är 
att kommunen infört komponentavskrivning på nya 
investeringar.

Kommunens finansnetto hamnar på ca 1 procent 
vilket är i nivå med de senaste två åren, räntenivån 
på kommunens långfristiga lån har varit stabil under 
dessa år efter att ökat ganska kraftigt 2010.

Totalt innebär detta att kommunens nettokostnader 

och finansnetto ianspråktar 99,4 procent av 
skatteintäkterna. Jämfört med 2012 är detta en 
förbättring med 0,9 procentenheter, vilket kan förklaras 
av fräst en svagare kostnadsutveckling i verksamheten.

Årets investeringar

2011 2012 2013

Investeringsvolym (mkr) 46,4 64,8 56,9

Investeringsvolym/bruttokostnader (%) 7,9 9,9 8,6

Investeringar/avskrivningar (%) 191,4 241,3 190,1

Investeringar/skatter och bidrag (%) 9,9 13,6 11,7

Kommunens totala investeringar uppgick under 
2013 till 57 mkr, vilket är en minskning med 12 mkr 
jämfört med 2012. Endast 49 procent av den totala 
investeringsbudgeten på 116 mkr förbrukades under 
året och en bidragande orsak till detta är förseningen 
av ny förskola i Torup samt andra förseningar.

Drygt 30 procent av de totala investeringarna gjordes 
på kommunens hälsocenter, där både simhall och 
reception genomgår en omfattande ombyggnad. 
Även på Hyltebruks reningsverk satsades runt 30 
procent vilket motsvara 17 mkr. Övriga lite större 
investeringar som genomförts 2013 är påbörjan av 
ny förskola i Torup som dock blivit försenat, sedan är 
det IT investeringar i kommunen, en ny brandbil och 
ombyggnad av fastigheter.

I förhållande till kommunens bruttokostnad minskade 
investeringarna med 1 procentenhet från 10 procent 
till 9 procent mellan 2012 och 2013. Genomsnittet 
för svenska kommuner har legat på runt 5 procent de 
senaste åren och kommunens.

Relaterar man investeringarna till kommunens 
skatteintäkter hamnar siffran på nästan 12 procent, 
kommunen har i sin plan att under en femårsperiod 
ska denna siffra ej överstiga 10 procent. Kommunen 
står inför en del stora investeringar de kommande åren 
vilket måste beaktas i framtida ekonomiska planeringar. 
En utmaning för kommunen är att prioritera mellan 
investeringarna och ta ställning till hur mycket som 
skall finansieras via skatteintäkter respektive via lån. 
Målnivån för 2013 var satt till 8 procent och är därmed 
inte uppnått för 2013.

Skattefinansieringsgrad av investeringar
procent 2011 2012 2013

Skattefinansieringsgraden av 
investeringar 57,7 45,6 62,3
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Skattefinansieringsgraden av investeringarna mäter hur 
stor andel av investeringarna som kan finansieras med 
de skatteintäkter som återstår när den löpande driften 
är finansierad. 100 procent innebär att kommunen 
kan skattefinansiera samtliga investeringar som är 
genomförda under året, vilket i sin tur innebär att 
kommunen inte behöver låna till investeringar och att 
kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme 
stärks.

Skattefinansieringsgraden av gjorda investeringar 
2013 uppgick till 62 procent, jämfört med 46 procent 
under 2012. Detta innebär att lite mer än hälften av 
gjorda investeringar under året kunde finansieras med 
skatteintäkter vilket är en högre andel än föregående 
år. De resterande 38 procenten finansieras till stor del 
genom ökad upplåning 

Kommunens målsättning är att kunna skattefinansiera 
80 procent av investeringarna under en femårsperiod 
vilket innebär att investeringsvolymen som högst 
kan uppgå till ca 48 mkr förutsatt att kommunen 
klarar uppnå ett resultat som motsvarar 2 procent av 
skatteintäkterna. Målnivån för 2013 var satt till 87,3 
procent och är därmed inte uppfylld för 2013.

Soliditet enligt balansräkningen
procent 2011 2012 2013

Soliditet 30,3 28,0 28,0

Tillgångsförändring 6,3 10,1 4,0

Förändring av eget 
kapital

1,9 1,9 3,9

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del 
av kommunens tillgångar som har finansierats med 
skatteintäkter.

Kommunens officiella soliditet enligt balansräkningen 
har under de senaste åren hamnat runt 30 procent och 
är oförändrat jämfört med 2012. En liten minskning 
har skett från 30,3 procent 2011 till 28 procent 2013. 
Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning 
är att soliditeten över en längre period inter försvagas 
utan utvecklas i positiv riktning vilket medför att 
kommunen blir mindre skuldsatt och ökar det 
finansiella handlingsutrymmet i framtiden. 

Kommunens målsättning är att soliditeten under en 
femårsperiod skall uppgå till minst 30 procent och 
målnivån 2013 var satt till 25,2 procent och kan 
därmed anses vara uppfylld för 2013.

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser
procent 2011 2012 2013

Soliditet inkl samtliga 
pensionsförpliktelser och löneskatt

-21,6 -18,9 -21,1

Ett annat soliditetsmått som har blivit allt vanligare 
när kommuner jämförs är att inkludera kommunens 
pensionsförpliktelser som är äldre än 1998 och 
som ligger utanför balansräkningen. Görs detta i 
kommunen uppgick soliditeten 2013 till -21,1 procent 
jämfört med -18,9 procent 2012. Genomsnittet för 
detta soliditetsmått ligger bland svenska kommuner 
på ca 3-4 procent. Försämringen under 2013 beror till 
stor del på att pensionsförpliktelserna ökat stort till 
följd av sänkt RIPS ränta.

Kommunalskatt

År 2013 var den totala kommunalskatten i Hylte 
31,87 procent av den kommunala beskattningsbara 
förvärvsinkomsten. Den primärkommunala skatten 
var 21,45 procent, medan landstingsskatten till Region 
Halland var 10,42 procent. I de sex kommunerna 
i Region Halland varierar den primärkommunala 
skattesatsen under 2013 mellan 20,33 procent i 
Varberg till 21,45 procent i Hylte.

Likviditet

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens 
kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad 
eller ökande kassalikviditet i kombination med en 
oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 
att en kommuns totala finansiella handlingsutrymme 
har stärkts. Kommunen kassalikviditet har under 
de senaste åren ökat och ligger för 2013 på 57,4 
procent. I kommunens kortfristiga skulder ingår en 
semesterlöneskuld som utgör ca 20 procent, denna 
skuld förändras normalt inte i någon större omfattning 
under året och utgör därför inges större belastning för 
likviditeten. Detta innebär att en nivå motsvarande 80 
procent tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen 
för kommunen. Det kan konstateras att kommunens 
likviditetsrisk på kort sikt inte är obetydlig vilket 
kräver en aktiv likviditetsplanering och för att 
säkerställa betalningsberedskapen har kommunen en 
checkräkningskredit på 50 mkr med förmånliga villkor.
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Pensionsåtaganden
mkr 2011 2012 2013

Kortfristig skuld 14,2 14,5 14,3

Avsättning 6,1 8,5 9,1
Pensioner som 
ansvarsförbindelse

238,2 237,0 258,9

Total pensionsåtaganden 258,5 260,0 282,3

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive 
löneskatt 2013 uppgick till 282,3 mkr varav 258,9 mkr 
eller 91,7 procent avser åtagande äldre än 1998, de så 
kallande pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen. 
Denna del av pensionsåtagandet redovisas inte i 
balansräkningen enligt kommunal redovisningslag. 
Ökningen mellan 2012 och 2013 är 8,6 procent och 
har sin förklaring i att RIPS räntan ändrades under året, 
det är främst pensionerna före 1998 som påverkats.

Pensionskostnaderna inklusive löneskatt uppgick till 
29,7 mkr under 2013. Jämfört med 2012 minskade 
dessa med 1,1 mkr. I kostnaderna för 2013 ingick 
bland annat utbetalningar av framförallt pensioner 
från pensionsförpliktelserna i ansvarsförbindelsen med 
11,1 mkr samt avgiftsbestämd ålderspension (FÅP) 
med 11,7 mkr.

Långfristiga skulder
2012 2013

Långfristiga lån (mkr) 244,1 272,9

Genomsnittlig ränta (%) 2,5 2,3

Lån med (%)

   rörlig ränta 66,8 59,1

   fast ränta 33,2 40,8

Lånen förfaller till betalning (%)

   förfaller inom 0-2 år 79,0 90,3

   förfaller inom 2-6 år 21,0 9,7

Under 2013 har de långfristiga lånen ökat med 28,8 
mkr, den totala låneskulden uppgår till 273 mkr och är 
fördelat på 8 olika lån varav 7 är hos Kommuninvest 
och 1 är hos Södra Hestra Sparbank. Risken sprids 
genom att lånen har olika förfallodagar och rörlig eller 
fast ränta.

Ett utav kommunens finansiella mål är att de långfristiga 
skulderna inte ska överstiga 50 procent av kommunens 
anläggningstillgångar under en femårsperiod, målnivån 
för 2013 är satt till 62,6 procent. För 2013 uppgår 
de långfristiga lånen till 57,8 procent vilket därmed 
innebär att målet för 2013 är uppnått.

Kommunens borgensåtaganden för lån
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till kom-
munens bostadsstiftelse, men även för externa verk-
samheter. Kommunens samlade borgensåtagande för 
lån uppgick 2013 till 114 mkr, vilket är i samma nivå 
som föregående år. Av kommunens totala borgen-
såtagande är 98,8 procent beviljade till kommunens 
bostadsstiftelse. Någon större risk i dessa borgensåta-
ganden föreligger inte i dagsläget.

Under 2010 ingick kommunen en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som 
var medlemmar vid årsskiftet har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner 
har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas på 
varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av 
borgensansvaret.

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet

En förutsättning för en ekonomi i balans är 
god budgetföljsamhet i verksamheterna. En 
stor medvetenhet har funnits i hela kommunens 
organisation, där stor fokus hela året har varit att hålla 
sin budget.

Jämfört med budget redovisade kommunen en negativ 
avvikelse med 2,6 mkr, då kommunen för 2013 
budgeterade ett resultat på 8,2 mkr. Exkluderas de 
jämförelsestörande posterna av engångskaraktär blev 
den negativa avvikelsen i stället 8,1 mkr vilket innebär 
ett positivt resultat motsvarande 0,1 mkr.

Den negativa avvikelsen har främst sin förklaring 
i att nämnderna avviker i relation till budget med 
motsvarande 2,8 mkr, även pensionskostnaderna 
avviker negativt jämförelse med budget. Skatteintäkter 
och räntekostnader avviker däremot positivt i 
jämförelse med budget. 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har 
goda förutsättningar att anpassa sig efter förändrade 
förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 
1 procent av kostnadsomslutningen innebär en god 
prognossäkerhet. Budgetföljsamheten är ett annat mått 
på kommunens finansiella kontroll. Budgetavvikelsen 
bör teoretiskt ligga så nära noll som möjligt.

Nämndernas sammantagna slutliga utfall i bokslutet 
översteg budget med ca 0,6 procent och överensstämde 
väl med de prognoser som lämnades i november. Dock 
förekommer prognosavvikelser för enskilda nämnder.



54 FINANSIELL ANALYS OCH RÄKENSKAPER

 
Finansiell analys

Avslutande kommentarer

Hylte kommuns ekonomiska resultat är positivt 
för nionde året i rad. Resultatet för 2013 enligt 
balanskravet uppgår till 5,6 mkr eller 1,1 procent 
av skatteintäkterna. Det är högre än kommunens 
kortsiktiga resultatmål på 0,8 procent men dock 
lägre än det långsiktiga resultatmålet på 2,0 procent. 
Resultatet är 2,6 mkr sämre än budgeterat resultat.

Kommunen har en fortsatt hög investeringstakt dock 
lite lägre än 2012. Kommunen står inför en del stora 
investeringar de kommande åren vilket måste beaktas 
i framtida ekonomiska planering. En utmaning för 
kommunen är att prioritera mellan investeringarna och 
ta ställning till hur mycket som skall finansieras via 
skatteintäkter respektive via lån.

Kommunens låneskuld är i dagsläget en riskfaktor för 
kommunen vid framtida räntehöjningar. Kommunen 
har en låneskuld som uppgår till 62,7 procent av 
kommunens anläggningstillgångar.

Avgörande för att kommunen skall kunna svara upp 
mot såväl förändring av demografi som minskat antal 
invånare, brukare och kundernas högre förväntningar 
är att:

•	 Vi fortsätter att effektivisera vår process

•	 Vi har tydligt fokus på kundnyttan

•	 Vi har god styrning av våra investeringar

•	 Hela organisationen har god ekonomistyrning och 
en god budgetdiciplin

Koncernen Hylte kommun 

I koncernen ingår Hylte kommun och Stiftelsen Hylte-
bostäder. Resultatet för koncernen uppgår till 15,9 
mkr vilket är en förbättring med 13,2 mkr jämfört med 

föregående år. I korthet förklaras den här utvecklin-
gen med en gynnsam prisbild för inköp av fjärrvärme, 
kommunens nettokostnadsökning har inte varit större 
än ökningen av skatteintäkter och statsbidrag samt 
återbetalning från AFA om 9,3 mkr.

Den sista november 2013 hade koncernen totalt 835 
tillsvidareanställda. Av dessa var 97,6 procent anställ-
da hos kommen och 2,4 procent hos Stiftelsen Hylte-
bostäder. Jämfört med 2012 har antalet tillsvidarean-
ställda i koncernen minskat med 16 personer.

Koncernens långfristiga skulder har ökat med 27,2 mkr 
till 396,8 mkr vilket är en direkt avspegling av en of-
fensiv investeringsstrategi. Investeringsnivån har legat 
på en hög nivå, i synnerhet de tre senaste åren. Följden 
av detta är bland annat att soliditeten och självfinan-
sieringsgraden försämrats jämfört med 2009. 2013 års 
resultat kommer ge koncernen bättre förutsättningar 
för att möta framtida investeringsvolymer som bedöms 
ligga kvar på en fortsatt hög nivå. 

2012 övertog Stiftelsen Hyltebostäder förvaltningen av 
kommunens fastigheter. Avtalet blev dock klart under 
2013 vilket får betraktas som en väsentlig händelse. 
I avtalet fastslogs bland annat att Stiftelsen Hylte-
bostäder sköter teknisk förvaltning, drift och under-
håll samt ekonomisk och administrativ förvaltning av 
fastigheterna. Vidare fastslogs att resultatet regleras 
årsvis avseende åren 2012, 2013, 2014 fram till utvär-
dering som ska göras 2015. Enkelt uttryckt innebär 
detta att om Stiftelsen Hyltebostäder uppvisar över-
skott för kommunfastigheterna kommer överskottet 
kommunen tillgodo. Det omvända förhållandet gäller 
om Stiftelsen Hyltebostäder uppvisar underskott. 

Koncernen 2009 2010 2011 2012 2013

Årets resultat, mkr 19,5 12,4 5,6 2,7 15,9

Soliditet, % 29,4 27,2 26,8 25,3 26,8

Investeringsvolym, mkr 36,1 37,5 52,9 68,9 61,2

Självfinansieringsgrad, % 134,6 113,1 67,3 47,5 87,7

Kassalikviditet, % 42,7 39,5 57,5 62,7 77,6
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Lekplatsen i parken vid Storgatan.
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Finansiella nyckeltal

Bokslut 
2009

Bokslut 
2010

Bokslut 
2011

Boklsut 
2012

Bokslut 
2013

Resultat - Kapacitet

Skatteintäktsutveckling 1,1% 3,1% 0,2% 2,3% 1,9%

Nettokostnadsutveckling 1,2% 4,0% 1,2% 2,6% 1,2%

Nettokostnadsutveckling nämnder 2,8% 1,8% 1,2% 2,5% 2,0%

Driftskostnadsandel 96,4% 97,5% 100,0% 100,3% 99,3%

   varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 90,5% 92,3% 93,0% 94,8% 92,7%

   varav planernliga avskrivningar 4,9% 5,0% 5,2% 5,6% 6,1%

   varav finansnetto 0,2% 0,2% 1,8% 1,9% 1,6%

   varav jämförelsestörande poster 0,8% 0,0% 0,0% -2,0% -1,1%

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

Skattefinansieringsgraden av investeringar 137% 93% 58% 45,6% 62,4%

Investeringar/bruttokostnad 6% 7% 8% 10% 9%

Investeringar/avskrivningar 137% 163% 191% 241% 190%

Investeringar/skatter och bidrag 6,8% 8,1% 9,9% 13,6% 11,7%

Soliditet enligt balansräkning 34,8% 31,6% 30,3% 28,0% 28,0%

Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser -18,2% -18,0% -21,6% -18,9% -21,1%

Total skuld och avsättningsgrad 65% 69% 70% 72% 72%

   varav avsättningsgrad 5% 5% 2% 2% 2%

   varav kortfristig skuldsättningsgrad 36% 43% 21% 22% 18%

   varav långfristig skuldsättningsgrad 58% 52% 46% 48% 52%

Långfristiga skulder ska inte överstiga anläggningstillgångar

   Långfristiga låneskulden 130 156 212 244 273

   Anläggningstillgångar 371 386 409 445 472

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

Risk - Kontroll

Kassalikviditet 44,8% 39,4% 50,8% 54,9% 57,4%

Låneskuld (mkr) -158 -156 -212 -244 -273

Finansiella nyckeltal

Definitioner Nyckeltal
Driftskostnadsandel = löpande kostnader i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning
Skattefinansieringsgraden av investeringarna = (resultat före extraordinära poster + avskrivningar)/nettoinvesteringar
Kassalikviditet = (kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank)/kortfristiga skulder



57

 
Finansiella nyckeltal

FINANSIELL ANALYS OCH RÄKENSKAPER

Bokslut 
2009

Bokslut 
2010

Bokslut 
2011

Boklsut 
2012

Bokslut 
2013

Resultat - Kapacitet

Skatteintäktsutveckling 1,1% 3,1% 0,2% 2,3% 1,9%

Nettokostnadsutveckling 1,2% 4,0% 1,2% 2,6% 1,2%

Nettokostnadsutveckling nämnder 2,8% 1,8% 1,2% 2,5% 2,0%

Driftskostnadsandel 96,4% 97,5% 100,0% 100,3% 99,3%

   varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 90,5% 92,3% 93,0% 94,8% 92,7%

   varav planernliga avskrivningar 4,9% 5,0% 5,2% 5,6% 6,1%

   varav finansnetto 0,2% 0,2% 1,8% 1,9% 1,6%

   varav jämförelsestörande poster 0,8% 0,0% 0,0% -2,0% -1,1%

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

Skattefinansieringsgraden av investeringar 137% 93% 58% 45,6% 62,4%

Investeringar/bruttokostnad 6% 7% 8% 10% 9%

Investeringar/avskrivningar 137% 163% 191% 241% 190%

Investeringar/skatter och bidrag 6,8% 8,1% 9,9% 13,6% 11,7%

Soliditet enligt balansräkning 34,8% 31,6% 30,3% 28,0% 28,0%

Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser -18,2% -18,0% -21,6% -18,9% -21,1%

Total skuld och avsättningsgrad 65% 69% 70% 72% 72%

   varav avsättningsgrad 5% 5% 2% 2% 2%

   varav kortfristig skuldsättningsgrad 36% 43% 21% 22% 18%

   varav långfristig skuldsättningsgrad 58% 52% 46% 48% 52%

Långfristiga skulder ska inte överstiga anläggningstillgångar

   Långfristiga låneskulden 130 156 212 244 273

   Anläggningstillgångar 371 386 409 445 472

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

Risk - Kontroll

Kassalikviditet 44,8% 39,4% 50,8% 54,9% 57,4%

Låneskuld (mkr) -158 -156 -212 -244 -273

Äldre- och omsorg 
om funktionshindrade

30,94 kr

23,22 kr

Grundskola Gymnasie- och 
vuxenutbildning

12,77 kr
10,37 kr

Barnomsorg

6,72 kr

Övriga 
kostnader

5,89 kr
3,85 kr4,19 kr 2,02 kr

Individ och 
familjeomsorg

Bibliotek, kultur 
och fritid

Gator, vägar, 
samhällsplanering 

och räddningstjänst

Politisk 
verksamhet

Till de här ändamålen används pengarna
En hundralapp i skatt används på följande sätt i Hylte kommun.

Omsorg om funktions-
hindrade och äldre

Vård och omsorg, SoL 
och HSL

24,29 kr

Förebyggande verk-
samhet

1,68 kr

Insatser enligt LSS och 
LASS

4,97 kr

Grundskola

Grundskola 21,25 kr

Obligatorisk särskola 1,03 kr

Förskoleklass 0,94 kr

Gymnasie- och 
vuxenutbildning

Gymnasieskola 10,83 kr

Gymnasiesärskola 1,05 kr

Vuxenutbildn-
ing inkl SFI och 
lärcentrum

0,88 kr

Barnomsorg

Förskola 7,85 kr

Fritidshem 1,75 kr

Familjedaghem och 
administration

0,78 kr

Övriga kostnader

Stödjande verksamheter 4,95 kr

Arbets- och näringslivs-
främjande åtgärder

1,23 kr

Miljö- och hälsoskydd 0,54 kr

Individ och familjeomsorg

Institutionsvård för barn och 
vuxna

2,84 kr

Ekonomisk bistånd 1,98 kr

Familjerådgivning och ärände-
hantering

1,07 kr

Gator, vägar,  
samhällsplanering  
och räddningstjänst

Gator, vägar och 
parkering

1,55 kr

Räddningstjänst 1,98 kr

Samhällsplanering 0,66 kr

Bibliotek, kultur 
och fritid

Idrotts- och fritids-
anläggningar

2,45 kr

Kulturverksamhet 1,40 kr

Politisk verksamhet

Nämnd- och styrel-
severksamhet

0,86 kr

Övrig verksamhet 0,89 kr

Revision och stöd till 
politiska partier

0,27 kr

Härifrån kommer pengarna
Skatteintäkter (54%)

Generella statsbidrag
och utjämning (17%)

Bidrag (9%)

Övriga intäkter (11%)

Avgifter för kommunal
service (9%)

Så här används pengarna
Personalkostnader (57%)

Material (4%)

Tjänster, entreprenad och
köp av verksamhet (17%)

Övriga kostnader (4%)

Avskrivningar (4%)

Lokal- och markhyror (10%)

Bidrag (4%)

Skatteintäkter (54%)

Generella statsbidrag
och utjämning (17%)

Bidrag (9%)

Övriga intäkter (11%)

Avgifter för kommunal
service (9%)
Personalkostnader (57%)

Material (4%)

Tjänster, entreprenad och
köp av verksamhet (17%)

Övriga kostnader (4%)

Avskrivningar (4%)

Lokal- och markhyror (10%)

Bidrag (4%)

Skatteintäkter (54%)

Generella statsbidrag
och utjämning (17%)

Bidrag (9%)

Övriga intäkter (11%)

Avgifter för kommunal
service (9%)
Personalkostnader (57%)

Material (4%)

Tjänster, entreprenad och
köp av verksamhet (17%)

Övriga kostnader (4%)

Avskrivningar (4%)

Lokal- och markhyror (10%)

Bidrag (4%)

Definitioner Nyckeltal
Driftskostnadsandel = löpande kostnader i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning
Skattefinansieringsgraden av investeringarna = (resultat före extraordinära poster + avskrivningar)/nettoinvesteringar
Kassalikviditet = (kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank)/kortfristiga skulder
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Driftsredovisning

Driftsredovisning
Kommunstyrelsen inkl. fullmäktige
Kommunstyrelsen redovisar totalt en negativ avvikelse 
med 836 tkr vilket ger en netto kostnadsökning med 
1 542 tkr jämfört med 2012. Denna ökning är en 
återspegling av regleringen av Stiftelsen Hyltebostäders  
resultat för 2012. Vakanta tjänster på kommun-
ledningskontoret samt återsökt moms för 2012 och 
2013 har bidragit till att avvikelsen inte är fullt så 
negativ som den annars hade blivit. 

Räddningsnämnden
Totalt redovisar räddningsnämnden en avvikelse med 
-247 tkr. Nettokostnaderna har ökat med 300 tkr i 
förhållande till 2012. Förändringen förklaras med ett 
stort inköps behov av utrustning och material för att 
upprätthålla arbetsmiljökraven och räddnings tjänstens 
säkerhet. Detta behov bedömds inte vara lika stort 
2014. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Avvikelsen vid årets slut uppgår till 1 261 tkr. Detta 
innebär att nettokostnaden har minskat med 1 345 
tkr jämfört med föregående år. Dock har nämndens 
olika verksamhets områden stora variationer. 
Bostadsanpassning har en kraftig avvikelse med -1 521 
tkr. Kostnad för bostads anpassning bedöms fortsätta 
även 2014. Faktorer som bidragit till nämndens positiva 
avvikelse kan till stor del härledas till försäljning av 
skogs produkter och låg personal bemanning. Under 
2014 är mål sättningen att personalbemanningen 
ska tillta och nå normal nivå. Försäljning av skogs-
produkter kommer sannolikt inte generera lika mycket 
intäkter 2014 som 2013. Mot denna bakgrund lär 
nämndens netto kostnad öka 2014.

Arbets- och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämndens avvikelse uppgår 
till -1 898 tkr. Jämfört med 2012 har nettokostnaden 
ökat med 487 tkr. Ekonomiskt bistånd står för den 
största avvikelsen med -1 991 tkr. Antalet hushåll per 

månad som ansöker om bistånd fortsätter att öka. Den 
största anledningen är en stigande arbetslöshet som 
till stor del beror på Stora Ensos personalminskning. 
Det har gjort att de grupper som uppbär ekonomiskt 
bistånd har hamnat ännu längre från den ordinarie 
arbets marknaden. Följaktligen har situationen 
på arbetsmarknaden stor betydelse för nämndens 
ekonomiska utveckling.

Barn- och ungdomsnämnden
Nämndens totala avvikelse är -3 063 tkr. Totalt har 
nettokostnaden ökat med 4 256 tkr jämfört med 
föregående år. I likhet med samhällsbyggnadsnämnden 
uppvisar nämndens olika verksamhets områden 
stora variationer. Den största avvikelsen återfinns 
hos gymnasie området med en avvikelse på -4 298 
tkr och har således bidragit starkt till nämndens 
totala avvikelse. Att gymnasieområdet inte klarat 
av att hålla tilldelad budget beror mycket på att fler 
elever går ett fjärde år och att kommunen har betalat 
interkommunala avgifter för fler elever än beräknat. 

Omsorgsnämnden
Nämnden redovisar en positiv avvikelse med 2 251 
tkr. Den här avvikelsen kan till stor del hänföras 
till ett minskat ärende för boendestöd samt högre 
intäkter från Region Halland än budgeterat. Trots den 
positiva avvikelsen har nämndens nettokostnad ökat 
med 4 039 tkr. Denna ökning förklaras till stor del av 
löneökningar. En liknande netto kostnads ökning är 
därför att vänta de kommande åren. 
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Vildmarksgymnasiet ute på tur.

Driftsredovisning

Nämnder (Mkr) Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Bokslut 2012
Kommunfullmäktige 0,5 0,5 0,0 0,5
   varav fullmäktige 0,4 0,5 -0,1 0,5
   varav revision 0,0 0,0 0,0 0,0
   varav valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelsen inkl förvaltningar 35,2 36,1 -0,8 34,6
   varav styrelsen 2,0 2,0 0,0 1,8
   varav kommunledningskontor 31,6 32,3 -0,7 31,0
Räddningsnämnd 9,8 10,0 -0,2 9,7
Samhällsbyggnadsnämnd 17,3 16,1 1,3 17,4
   varav vatten- och avlopp -0,1 -1,4 1,3 -0,1
   varav interna verksamheter -0,2 -0,4 0,3 0,2
Arbets- och näringslivsnämnd 33,8 35,7 -1,9 35,2
   varav ekonomiskt bistånd 7,3 9,5 -2,3 9,2
   varav flyktingmottagande -0,3 -1,9 1,6 -0,2
Revision 0,8 0,8 0,0 0,6
Överförmyndaren 0,5 0,7 -0,3 0,5
Barn- och ungdomsnämnd 245,7 248,8 -3,1 244,5
   varav grundskola/barnomsorg 161,2 163,7 -2,6 157,4
   varav gymnasieskola 53,9 58,1 -4,2 57,8
Omsorgsnämnd 156,5 154,2 2,3 150,2
   varav vård och omsorg 118,8 117,4 1,4 113,6
   varav insatser enligt LSS och LASS 23,2 22,6 0,6 22,1
Tillsynsnämnd 0,1 0,1 0,0 0,1
Summa nämnder 500,2 503,0 -2,8 493,4
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Investeringsredovisning

Insamlingskärl för källsortering
Under året färdigställdes projektet med att erbjuda kommuninvånare 
möjlighet till källsortering. Projektet har stärkt kommunens arbete i 
miljöorienterade frågor då det utsorterade avfallet används till att göra 
biobränsle. 

Örnahallen
Renoveringen av Örnahallen bedöms bli klar tidigast till sommaren 2014. Renoveringen omfattar 
bland annat en upprustning av simhallen med en avskild del för yngre barn. 

Ny förskola och 
bibliotek i Torup
Den nya byggnaden för för-
skola och bibliotek i Torup 
förväntas bli klar till hösten 
2014. Den nya skolan in-
nebär en kapacitetsförbät-
tring, fler elever kommer 
kunna tas emot. 

Torups Idrottshall
Renoveringen av Torups idrottshall påbör-
jades under 2013. Idrottshallen ska bland an-
nat få ett nytt tak och målas om. Projektet 
väntas bli klart under våren 2014 inom pro-
jektets budget på 1 600 tkr. Utfallet 2013  
uppgick till 1 304 tkr. 

1

2

7

3

6 Reningsverket
Under hösten 2013 blev det nya renings-
verket klart. Det som återstår är den yttre 
miljön. Det ackumulerade utfallet uppgår 
till 30 482 tkr. Projektets prognostiserade 
kostnad är 31 000 tkr vilket är en avvikelse 
mot budget med -1000 tkr. 

Investeringsredovisning
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Nissanleden
Upprustningen av Nissanleden färdigställdes 
under hösten till en kostnad av 975 tkr. 

 Investeringsredovsning (tkr) Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Netto projektet Budget projektet

Skattefinansierat

Renovering Örnahallen 22 843 17 218 5 625 20 154 30 500

Ny förskola och bibl.i Torup (Bjälkagården) 15 571 4 189 10 918 4 653 16 034

Torups centrum etapp 2 6 146 96 6 050 266 6 146

IT-investeringar 5 482 3 604 1 878

Exploatering 5 000 1 327 3 673

Ram ombyggnad fastigheter 4 000 2 218 1 782

Ram-investeringar exkl fastigheter 3 252 1 530 1 722

Asfaltsbeläggning 2 000 74 1 926

Gång- och cykelvägar 1 908 57 1 851

Idrottshall Torup 1 600 1 304 296 1 304 1 600

Räddningsbil 1 500 0 1 500

Brandfordon 1 465 1 645 -180 2 580 2 400

Kägelresningsmaskin 900 917 -17 917 900

Upprustning Nissanleden 762 912 -150 975 825

Övrigt 9 940 2 766 7 174

Summa skattefinansierat 82 369 37 855 44 050

Taxefinansierat

Hyltebruks reningsverk 17 382 17 104 278 30 482 30 000

Övriga VA investeringar 14 500 582 13 918

Källsortering 1 000 1 015 -15 1 015 1 000

Ramp Borabo 500 294 206 294 500

Övriga Renhållningsinvesteringar 598 40 558

Summa taxefinansierat 33 980 19 035 14 945

Totalt 116 349 56 891 58 995

Brandfordon
I februari togs det nya fordonet i drift. Till skillnad från andra fordon 
är det här mer flexibelt genom lastväxlartanken.
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Resultaträkning

Resultaträkning
Budget Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Mkr Not 2013 2013 2012 2013 2012

Verksamhetens intäkter 1 188,8 213,9 208,3 273,2 270,4

Verksamhetens kostnader 2 -628,4 -660,3 -652,1 -696,9 -701,4

Avskrivningar 7,8,19 -30,0 -29,9 -26,9 -37,6 -34,3

Verksamhetens nettokostnad -469,6 -476,3 -470,7 -461,4 -465,4

Skatteintäkter 3 370,6 372,6 366,9 372,6 366,9

Generella statsbidrag och utjämning 4 114,7 114,8 111,4 114,8 111,4

Finansiella intäkter 5 2,2 1,3 2,2 0,4 1,3

Finansiella kostnader 6 -9,6 -6,8 -7,1 -10,5 -11,5

Resultat efter finansiella poster 8,2 5,6 2,7 15,9 2,7

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 8,2 5,6 2,7 15,9 2,7

Balansräkning
Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Mkr Not 2013 2012 2013 2012

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 7,3 6,3 7,3 6,3

Materiella anläggningstillgångar 8 461,4 435,6 607,4 585,0

Finansiella anläggningstillgångar 9 3,4 3,4 3,3 3,5

Summa anläggningstillgångar 472,1 445,3 618,0 594,7

Kortfristiga fordringar 10 51,3 59,5 55,4 60,6

Kassa och bank 11 2,1 0,6 22,0 14,0

Summa omsättningstillgångar 53,4 60,0 77,4 74,6

Summa tillgångar 525,6 505,4 695,4 669,4

Eget kapital

Årets resultat 12 5,6 2,7 15,9 2,7

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

Övrigt eget kapital 139,1 138,9 168,2 168,0

Summa eget kapital 147,2 141,6 186,6 170,7

Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 13 9,1 8,5 9,1 8,5

Övriga avsättningar 14 3,2 1,7 3,2 1,7

Summa avsättningar 12,4 10,2 12,4 10,2

Skulder

Långfristiga 15 273,0 244,2 396,8 369,6

Kortfristiga 16 93,0 109,3 99,7 118,9

Summa skulder 366,0 353,6 496,4 488,5

Summa skulder och eget kapital 525,6 505,4 695,4 669,4

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser 17 258,8 237,0 258,8 237,0

Borgensåtaganden 18 113,4 113,8 10,1 10,3
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Mkr Not Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Löpande verksamheten

Årets resultat inkl justering eget kapital 12 5,6 2,7 15,9 2,7

Justering för avskrivningar 19 29,9 26,9 37,5 34,3

Justering för gjorda avsättningar 13,14 2,2 0,2 2,2 0,2

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8a 0,2 1,6 0,2 1,6

Medel från den löpande verksamheten 37,8 31,4 55,8 38,8

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 10 8,1 -10,4 -2,3 -6,0

Ökning (+) minskning (-) verksamhets skulder 16 -1,8 15,0 2,8 11,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,1 36,0 56,3 44,4

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 7 -2,3 -3,4 -2,3 -3,4

Investering i materiella anläggningstillgångar 8 -54,5 -61,4 -58,9 -67,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 9 0,0 -0,1 0,2 0,2

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -56,9 -64,9 -61,0 -70,4

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån (+) 15a 30,0 35,0 30,0 35,0

Amortering av skuld (-) 15a -1,2 -1,2 -1,6 -1,6

Anslutningsavgift, nyanslutningar 15b 0,0 0,1 0,0 0,5

Upplösning anslutningsavgift 15b 0,0 0,0 -1,1 -1,1

Förändring av checkräkningskredit 11 -14,5 -5,4 -14,5 -5,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14,3 28,5 12,7 27,3

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början 0,6 1,0 14,0 12,7

Likvida medel vid årets slut 11 2,1 0,6 22,0 14,0

Förändring likvida medel 1,5 -0,5 8,0 1,3

Kassaflödesanalys
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäker (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Försäljning av varor och tjänster 27,3 28,0 29,9 30,0

Taxor och avgifter 59,0 55,1 66,8 62,9

Hyror och arrende 44,9 45,5 93,8 97,7

Bidrag 64,7 61,1 64,7 61,1

Övriga intäkter 8,7 9,2 8,7 18,7

Jämförelsestörande intäkter 1 9,3 9,5 9,3 9,5

Summa verksamhetens intäkter 213,9 208,3 273,2 270,4

1Återbäring AFA 2005-2006 samt 2007-2008

Not 2 Verksamhetens kostnader (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Löner 267,2 266,8 274,9 273,5

Arbetsgivaravgifter 97,1 97,7 99,1 99,9

Förändring semesterlöneskuld inkl okomp. övertid 0,5 1,2 0,3 1,7

Material 26,0 26,7 34,9 35,0

Tjänster 19,7 17,3 21,3 18,4

Övriga kostnader 216,4 211,7 236,7 241,9

Pensionskostnader 29,7 30,8 29,7 31,0

   pensionsutbetalningar inkl. förvaltningsavgift 11,1 10,3 11,1 10,3

   förmånsbestämd ålderspension 2,1 0,8 2,1 0,8

   löneskatt på pensioner 5,8 6,0 5,8 6,0

   förändring pensionsavsättning -1,6 1,2 -1,6 1,2

   avgiftsbestämd ålderspension 11,7 12,5 11,7 12,5

Jämförelsestörande kostnader 1 3,7 0,0 0,0 0,0

Summa verksamhetens kostnader 660,3 652,1 696,9 701,4

Not 3 Skatteintäkter (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Preliminära skatteintäkter innevarande år 374,8 362,2 374,8 362,2

Preliminär slutavräkning innevarande år -2,5 4,6 -2,5 4,6

Slutavräkningsdifferans föregående år 0,2 0,1 0,2 0,1

Summa skatteintäkter 372,6 366,9 372,6 366,9

Preliminär slutavräkning, kronor per invånare -244,0 451,0

Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare 24,0 7,0

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Inkomstutjämning 95,0 89,2 95,0 89,2

Kostnadsutjämning 13,2 11,4 13,2 11,4

Regleringsbidrag 4,6 5,0 4,6 5,0

LSS utjämning -16,7 -12,7 -16,7 -12,7

Fastighetsavgift 18,8 18,4 18,8 18,4

Summa 114,8 111,4 114,8 111,4

Not 5 Finansiella intäkter (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Intäktsräntor på likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0

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

övriga intäkter 0,2 1,1 0,4 1,3

Summa finansiella intäkter 1,3 2,2 0,4 1,3

1 Reglering av Stiftelsen Hyltebostäders drift av kommunens fastigheter 2012



65

 
Noter

FINANSIELL ANALYS OCH RÄKENSKAPER

Not 6 Finansiella kostnader (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Räntor på upplåning 6,6 6,8 10,2 11,2

Ränta på pensionsavsättning 0,1 0,2 0,1 0,2

Övriga räntor 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa finansiella kostnader 6,8 7,1 10,5 11,5

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Anskaffningsvärde 11,0 8,2 11,0 8,2

Ackumulerade avskrivningar -3,7 -1,9 -3,7 -1,9

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

Bokfört värde 7,3 6,3 7,3 6,3

Redovisat värde vid årets början 6,3 2,8 6,3 2,8

Årets investeringar 2,3 3,4 2,3 3,4

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

Årets avskrivningar -1,8 -1,0 -1,8 -1,0

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

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 7,3 6,3 7,3 6,3

Avskrivningstider: 5 år 5 år

Not 8a Mark och byggnader (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Anskaffningsvärde 725,2 682,2 903,2 859,2

Ackumulerade avskrivningar -311,2 -289,2 -357,8 -332,8

Ackumulerade nedskrivningar -12,6 -12,6 -40,5 -40,5

Ackumulerade uppskrivningar 26,6 26,6 26,6 26,6

Bokfört värde 428,0 407,1 531,4 512,5

Redovisat värde vid årets början 407,1 388,3 512,5 496,6

Investeringar 48,9 56,3 49,9 56,3

Försäljning och utrangering -0,2 -1,6 -0,2 -1,6

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

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

Avskrivningar -22,0 -20,5 -25,0 -23,5

Överföring från eller till annat slag av tillgång -5,8 -15,3 -5,8 -15,3

Övriga förändringar 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 428,0 407,1 531,4 512,5

Avskrivningstider: 10-50 år 10-50 år

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper
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Not 8b Maskiner och inventarier  (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Anskaffningsvärde 64,6 53,5 137,2 122,8

Ackumulerade avskrivningar -31,2 -25,1 -61,2 -50,4

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

Bokfört värde 33,4 28,4 76,0 72,4

Redovisat värde vid årets början 28,4 14,5 72,4 57,1

Investeringar 5,7 5,2 9,3 11,0

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 -6,1 -5,4 -10,8 -9,8

Överföring från eller till annat slag av tillgång 5,4 14,2 5,0 14,1

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 33,4 28,4 76,0 72,4

Avskrivningstider: 3-20 år 3-20 år

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Andelar i Kommuninvest Ekonomiska förening 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Övriga aktier och andelar 0,3 0,3 1,8 2,0

Grundfondskapital koncernbolag 1,7 1,7 0,0 0,0

Utlämnat lån Skidklubben 0,9 0,9 0,9 0,9

Summa anläggningstillgångar 3,4 3,4 3,3 3,5

Not 10 Kortfristiga fordringar (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Kundfordringar 15,0 15,6 22,8 16,7

Statsbidragsfordringar 2,0 1,9 2,0 1,9

Mervärdeskattsfordringar 10,8 11,2 10,8 11,2

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 24,0 30,7 20,3 30,8

Övriga kortfristiga fodringar -0,5 0,1 -0,5 0,1

Summa kortfristiga fordringar 51,3 59,5 55,4 60,6

Not 11 Likvida medel Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

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

Utnyttjad checkräkningskredit 0,0 -14,5 0,0 -14,5

Outnyttjad checkräkningskredit 50,0 35,5 60,0 45,5

Kassa och bank 2,1 0,6 22,0 14,0

Summa disponibla likvida medel 52,1 36,1 82,0 59,5

Not 12 Eget kapital (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Årets resultat 5,6 2,7 15,9 2,7

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

Övrigt eget kapital 139,1 138,9 168,2 168,0

Summa eget kapital 147,2 141,6 186,6 170,7

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper

1 Kommunens insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2013-12-31 till 1 436 834 kr

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

Kommentar: Fullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 2,5 miljoner kronor av 2010 års resultat till resultatutjämningsreserven
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Not 13 Avsättningar pensioner (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Avsättningar pensioner exkl ÖK-SAP 2,9 4,4 2,9 4,4

Avsättningar pensioner ÖK-SAP* 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättningar särskild löneskatt 1,8 1,7 1,8 1,7

Andra pensionsavsättningar 4,5 2,4 4,5 2,4

Summa avsatt till pension 9,1 8,5 9,1 8,5

Ingående avsättningar pensioner 8,5 6,1 8,5 6,1

Nyintjänand pension 2,0 2,0

Ränte- och beloppsförändring 0,2 0,2

Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0

Pensionsutbetalningar -0,3 -0,3

Förändring av löneskatt 0,5 0,5

Summa avsatt till pensioner 8,5 8,5

Aktualiseringsgrad  % 94,0

Förtroendevalda med visstidspension 3,0 3,0

Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området

*ÖK-SAP = överenskommen särskild avtalspension

Not 14 Övriga avsättningar (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Ingående avsättning återställande av avfallstipp 1 0,0 1,6 0,0 1,6

Avsättningar under året 1,5 0,0 1,5 0,0

Ianspråktaget belopp under året 0,0 -1,6 0,0 -1,6

Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättning återställande av avfallstipp 1,5 0,0 1,5 0,0

Ingående avsättningar VA 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättningar under året 0,2 0,0 0,2 0,0

Summa avsättning VA 0,2 0,0 0,2 0,0

Ingående avsättning omstrukturering 3 1,7 2,3 1,7 2,3

Ianspråktaget belopp under året -0,2 -0,5 -0,2 -0,5

Summa avsättning omstrukturering 1,5 1,7 1,5 1,7

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

Kommentar: pga byte av pensionsförvaltare 2013 kan inte förändring av pensionsskuld särredovisas.

1 avsättningen avser återställandet av avfallstippen Borabo (deponin). Avsättningen uppstår genom överskott från 
verksamheten för avfallshantering.
2 avsättningen avser överskott inom VA. Medlen ska användas till nästkommande år.
3 i budget 2005 och 2006 avsattes totalt 9,0 mkr som kopplandes mot den nya organisationen som började genomföras 
2007. Pengarna är öronmärkta till olika projekt med inriktning mot utvecklingsfrågor.
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Not 15a Långfristiga skulder till kreditinstitut (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Långfristiga skulder vid årets början 244,1 211,5 365,2 333,0

Nyupplåning under året 30,0 35,0 30,0 35,0

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

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

Summa långfristiga skulder vid årets slut 272,9 244,1 393,1 364,7

Lån fördelade på räntebindningstid

1-3 månader: 161,4 163,8

1 år: 30,0 0,0

2 år: 55,0 55,0

4 år: 26,5 26,5

Lån fördelade på förfallodatum

Löpande tills vidare: 161,4 163,8  

2014-03-03: 30,0 30,0

2014-09-11: 30,0 0,0

2015-05-12: 25,0 25,0

2017-20-13: 26,5 26,5

Genomsnittlig räntesats på långfristiga lån: 2,33 2,48

Not 15b Anslutningsavgifter (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Anslutningsavgifter vid årets början 0,1 0,0 4,8 5,4

Nyanslutningar 0,0 0,1 0,0 0,5

Upplösning anslutningsavgift 0,0 0,0 -1,1 -1,1

   återstående antal år 19 20

Summa anslutningsavgifter vid årets slut 0,1 0,1 3,7 4,8
 

Not 16 Kortfristiga skulder (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Skulder kreditinstitut 1,2 15,7 1,6 16,1

   varav utnyttjad checkräkningskredit 0,0 14,5 0,0 14,5

   varav kortfristig del av långfristig skuld 1,2 1,2 1,6 1,6

Leverantörsskulder 20,9 30,8 21,9 30,3

Preliminärskatt och övriga löneavdrag 5,4 6,1 5,4 6,1

Skulder till staten 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 5,8 5,0 7,2 7,4

Upplupna kostnader/förutbetlada intäkter 59,6 51,7 63,5 59,0

   upplupen pensionskostnad på avgiftsbestämd del 11,5 11,7 11,5 11,7

   upplupen löneskatt 2,8 2,8 2,8 2,8

   upplupen semesterlön och okompenserad tid 18,7 18,3 18,7 18,3

   upplupen arbetsgivaravgift 6,4 7,0 6,4 7,0

   förutbetalda skatteintäkter 2,5 0,0 2,5 0,0

Summa kortfristiga skulder 93,0 109,3 99,7 118,9
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Not 17 Pensionsförpliktelser (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Ingående ansvarsförbindelse 190,7 191,8 190,7 191,8

Aktualisering -0,6 -0,6

Ränteuppräkning 2,8 2,8

Basbeloppsuppräkning 6,7 6,7

Sänkning diskonteringsränta och bromsen 0,0 0,0

Övrig post -1,6 -1,6

Årets utbetalningar -8,7 -8,4 -8,7 -8,4

Summa pensionsförpliktelser 208,4 190,7 208,4 190,7

Löneskatt 50,4 46,3 50,4 46,3

Utgående ansvarsförbindelse 258,8 237,0 258,8 237,0

Not 18 Borgensförbindelser (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Kommunala bostadsbolag 111,9 112,3 0,0 0,0

Brännö Folkets park 0,6 0,6 0,6 0,6

Tågdagarna 0,9 0,9 0,9 0,9

Ställda säkerheter 0,0 0,0 8,7 8,8

Summa borgensförbindelser 113,4 113,8 10,1 10,3

Not 19 Avskrivningar och nedskrivningar (Mkr) Kommun 2013 Kommun 2012 Koncernen 2013 Koncernen 2012

Immateriella anläggningstillgångar 1,8 1,0 1,8 1,0

Maskiner och inventarier 6,1 5,4 10,3 5,7

Byggnader och mark 22,0 20,5 25,5 27,5

Summa avskrivningar 29,9 26,9 37,6 34,3

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas 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 Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Hylte kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 269,4 miljarder kronor och totala tillgångar till 271,3 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 326,6 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 329, miljoner kronor.

Pga byte av pensionsförvaltare kan inte förändring av pensionsskuld särredovisas.

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del.
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Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Kommunen
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmel-
serna i Lagen om kommunal redovisning och de rek-
ommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). I de fall redovisningen avviker från 
dessa rekommendationer anges detta särskilt. 

Periodisering
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret har 
i huvudsak belastat respektive tillgodoräknats årets re-
dovisning.  Redovisningen har varit öppen för externa 
transaktioner t o m den 17 januari 2013. Därefter har 
intäkter och kostnader över stigande 50 tkr hänförts till 
redovisnings året. 

Löner avseende timanställda och OB-ersättning till 
månadsanställda redovisas enligt kontant principen. 
Det innebär att löner och andra ersättningar som in-
tjänats under december månad 2013 belastar 2014, 
vilket är ett avsteg från principen om matchning. Av-
vikelsen förklaras med att summan av dessa kostnader 
inte uppgår till något väsentligt belopp. Mot denna 
bakgrund gör kommunen bedömningen att påverkan 
på resultatet är försumbart.  

Skatteintäkter
I enlighet med RKR:s rekommendation 4.2 har skat-
teintäkten periodiserats. Det innebär att kommunen 
i bokslut 2013 har bokfört den definitiva slutavräk-
ningen för 2012 och en preliminär slutavräkning för 
2013. Den preliminära slutavräkningen är baserad på 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) december-
prognos.

Övriga intäkter
I linje med RKR:s rekommendation 18 redovisas 
anslutningsavgifter i VA-verksam heten som en förut-
betald intäkt bland lång fristiga skulder och periodis-
eras över anläggningens nyttjandeperiod.

Fram till och med 2011 intäktsfördes anslutnings-
avgifterna i sin helhet över resultat räkningen vilket var 
en avvikelse från ovanstående rekommendation.  

Pensionsåtaganden
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt bland-
modellen. Det innebär att pensions förmåner intjänade 
till och med 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 

utanför balans räkningen. Pensionsförmåner intjänade 
från och med 1998 redovisas en avsättning och kort-
fristig skuld i balansräkningen.

Kommunen har beslutat att årligen utbetala hela det 
årliga intjänandet av pensioner för individuell avs-
ättning. Denna del redovisas som en kortfristig skuld i 
bokslutet och betalas ut under efterföljande år.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och 
för troende  valda i kommunen är beräknade enligt 
RIPS07 i enlighet med rekommendation 17. Särskild 
löneskatt på pensionerna har beaktats på samtliga 
pensions åtaganden.

Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semester dagar 
vid årets slut. Till sammans med okompenserad övertid 
och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som 
en kortfristig skuld. 

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

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not i resultaträkningen och/eller kassaflöde-
sanalysen. För att en post ska betraktas som jämförel-
sestörande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp 
samt vara av sådan karaktär att den inte förväntas in-
träffa regelbundet.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen 
upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
planenliga avskrivni ngar. Avskrivningarna påbörjas 
den månad anläggningen tas i bruk enligt linjär metod. 
Inga avskrivningar görs på mark, konst och pågående 
investeringar. 

För att klassas om anläggningstillgång ska anläggnin-
gen ha ett värde på minst 20 tkr och en nyttjandepe-
riod på minst tre år. 

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjande period, i enlighet 
med RKR:s rekommendation 11.4 avseende materiella 
anläggningstillgångar samt RKR:s idéskrift om avs-
krivningar. Avskrivningstid är för:
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Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Maskiner och inventarier 3-20 år

Fastigheter och anläggningar 10-50 år

För att avskrivningen ska spegla resurs förbrukningen 
använder kommunen från och med 2012 komponen-
tavskrivning, främst vid större investeringsprojekt. 
Metoden innebär att delar av anläggningen delas upp 
i komponenter där olika avskrivningstider tillämpas. 

Hylte kommun avviker när det gäller redovisning av 
exploateringstillgångar som är bokförda under materi-
ella anläggningstillgångar och ej som omsättningstill-
gång. Detta på grund av svårighet att bedöma vilka 
exploaterings fastigheter som ska avyttras kommande 
år. Kommunen har för avsikt att korrigera detta under 
2014.

Avsättningar
Hylte kommun gör med början 2003 en avsättning 
för återställande av deponin. Av sättningen  som görs 
är baserad på överskottet som uppstått på avfallsverk-
samheten enligt beslut från kommunfullmäktige. 

2013 gör kommunen av en avsättning för VA-verksam-
heten med 155 tkr. Beloppet motsvarar verksamhetens 
överskott och ska användas till nästkommande år en-
ligt beslut från kommun fullmäktige.

Hylte kommun gör sedan tidigare en avsättning för 
framtida omstruktureringskostnader som inte helt 
följer RKR:s rekommendation 10 om avsättningar. 
Kvarvarande belopp, 1 522 tkr, kommer att förbrukas 
de kommande åren.

Leasing avtal
Samtliga leasingavtal har en avtalstid om högst tre år 
och redovisas därför som en kostnad över resultaträk-
ningen. Detta innebär att leasing avtalen klassificeras 
som operationella vilket är i linje med RKR:s rekom-
mendation 13.2.  

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den 
kommunala redovisningslagen kap. 8 och utformas 
enligt god redovisningssed. I koncernbokslutet ingår 
Hylte kommun och Stiftelsen Hyltebostäder (100 pro-
cent). 

Redovisningen är upprättad enligt förvärvs metoden 
och enligt huvudprincipen pro portionell kon solidering. 
Metoden innebär att belopp som inkluderas i den sam-
manställda redovisningens resultat- och balansräkning 
mot svarar ägd andel i företaget och att förvärvat eget 
kapital elimineras. 

Bokslutet baseras på Hylte kommuns värderings- och 
avskrivningsprinciper. Om principerna väsentligt av-
viker från varandra i kommun och kommunala bolag 
justeras bolagens räkenskaper före sammanställnin-
gen. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan 
bolagen har eliminerats för att ge en rättvisande bild 
av koncernens totala ekonomi. Obeskattade reserver 
har efter avdrag för latent skatteskuld hänförts till eget 
kapital.  
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Stiftelsen Hyltebostäder
Stiftelsen Hyltebostäder tillhandhåller fjärr
värme, bostäder och lokaler i Hylte kommun. 
Fastighetsbeståndet finns fördelat på orterna 
Hyltebruk, Torup, Unnaryd, Rydöbruk och Landeryd. 

Året som gått
Stiftelsen Hyltebostäder redovisar ett överskott med 
10,4 mkr för 2013. Av detta utgör 4,5 mkr reglering av 
underskottet i driften av de kommunala fastigheterna 
2012. Bostadssidan bidrar med ett överskott på 2 mkr 
vilket är i paritet med 2012. Detta får ses som ett gott 
resultat då uthyrningsgraden på 91 procent är något 
sämre än 2012, då uthyrningsgraden var 92 procent. 

Under året har större insatser gjorts för att lyfta 
utemiljöerna i kommunens bostadsområden, och på så 
sätt skapa en attraktivare boendemiljö både för hyres-
gäster och övriga kommun invånare. 

Fjärrvärmeverksamheten redovisar vid årets slut ett 
överskott på 3,1 mkr. Detta beror till stor del på en 
gynnsam prisbild för inköp av fjärrvärme under 2013. 

Driften av kommunfastigheterna redovisar ett över-
skott på 0,4 mkr som betalats tillbaka till kommunen. 
Detta ses som ett bra resultat för kommunens del. 
Stiftelsen Hyltebostäder har lyckats leverera en god 
fastighetsskötsel inom angivet budgetutrymme. Under 
året har mycket arbete ägnats åt att komma ikapp eft-
ersatta myndighets krav.

Framtiden
Hyresmarknaden i Hylte ses som relativt stark och 
bedömningen är att den kommer att fortsätta vara det 
de kommande åren.

Årets resultat medför att Stiftelsen Hylte bostäder har 
möjlighet att vara offensiv inom en rad områden. Bland 

annat kommer reno veringen av Storgatan 4 genom-
föras under 2014, med planerad in flyttning under 
första halvåret 2015. Stiftelsen Hyltebostäder kommer 
även att fortsätta satsningen på att lyfta utemiljöerna i 
bostadsområden. 

För fjärrvärmeverksamheten finns ett ökat investerings-
behov. Detta gäller dels renovering av befintliga anläg-
gningar och dels för ny anläggningar. 

I övrigt kommer Stiftelsen Hyltebostäder att fortsätta 
utveckla organisation och arbetssätt. Det här arbetet 
kommer i stor utsträckning komma driften av kom-
munens fastigheter till del. Förhoppningen är att kun-
na frigöra resurser i kommunens hyror som kan läggas 
på ett ökat underhåll av kommunens fastigheter.

Stiftelsen Hyltebostäders resultat
(Mkr) 2011 2012* 2013

Intäkter 43,4 101,9 107,9

Kostnader -27,6 -89,1 -85,3

Avskrivningar -7,2 -7,5 -7,7

Rörelseresultat 8,6 5,3 14,9

Finansnetto -5,4 -5,3 -4,5

Resultat efter finansiella 
poster

3,2 0,0 10,4

Balansomslutning 170,0 171,6 178,3

Soliditet (%) 18,1 18,0 23,1

Investeringar 5,5 5,8 4,3

*From 2012 sköter Hyltebostäder förvaltningen av

kommunens fastigheter, detta har medfört ökade

intäkter och kostnader.
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Revisorernas verksamhetsredogörelse 2013

Revisorernas verksamhetsredogörelse 2013

Ansvarsområde

Revisorerna är ett demokratiskt kontrollinstru-
ment som på uppdrag av kommunfullmäktige 
granskat den kommunala verksamheten. Revisor-
erna är oberoende och arbetar objektivt. Under 
2013 har revisorerna bestått av fem ledamöter 
med stöd av yrkesrevisorer från Ernst & Young.

Uppdraget
Revisorernas granskningsuppdrag formuleras i kom-
munallagen och innebär att all verksamhet granskas 
för att på så sätt bedöma om verksamheterna sköts på 
ett ändamålsenligt och, ur ekonomisk synvinkel, till-
fredsställande sätt. Vidare ska granskningen ge svar på 
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som sker i nämnderna är tillräcklig. 

Varje år lämnar revisorerna en revisionsberättelse till 
fullmäktige. I revisionsberättelsen redovisar revisor-
erna för resultatet av sin granskning och lämnar ett 
särskilt yttrande om de förespråkar att ansvarsfrihet 
ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan även rikta an-
märkningar i sin revisionsberättelse.

Revisorerna har regelbundna överläggningar med revi-
sorerna i Region Halland och de övriga kommunerna 
i länet. Tillsammans med dessa har man en policy för 
samordning och information kring revision i gemen-
samt ägda företag i Halland. Som ett led i arbetet har 
revisorerna också träffat företrädare för nämnder, för-
valtningar och kommunstyrelsens arbetsutskott.

 

Granskning år 2013
Varje år granskas årsredovisningen och årsbokslutet 
vars resultat har redovisats i särskilda rapporter. Med 
utgångspunkt från en revisionsplan som revideras kon-
tinuerligt under året prioriteras olika granskningspro-
jekt. 

Under 2013 har följande granskningar  
slutförts:

•	Ledning	och	styrning	av	vuxenutbildningen,	trainee-
gymnasiet och det kommunala informationsansvaret

•	Upphandlingar	inom	Samhällsbyggnadsnämnden,	en	
uppföljning av tidigare granskningar

•	Elevhälsan

•	Detalj-	och	bygglovsprocessen

•	Investeringsprocessen

•	Samordnad	fastighetsförvaltning

Påbörjade granskningar:
•	Kommunala	Arbetsmarknadens	insatser

Revisorernas samlade bedömning utifrån gransknin-
garna framgår av revisionsberättelsen.
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