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Folkmängd 31 december 2014 10 278

därav kvinnor 4 993

därav män 5 285

Folkmängdsförändring 277

inflyttningsnetto 254

födelsenetto 23

Kommunens yta 1 009 km2

Årets resultat 11,8 mkr

Investerat 45,7 mkr

Mandatfördelning under 2014

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
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Kommunrådet har ordet
Då kan vi summera ytterligare ett år i Hylte kommun, ett historiskt år. 
Jag återkommer om varför det var historiskt.

Kommunens jubileumsår var också året då det genomfördes val till 
Europaparlamentet och också till kommun, region och riksdag. Det 
var också händelserikt i verksamheterna. Torups nya förskola invigdes, 
liksom den nyrenoverade simhallen i Örnahallen, för att nämna några 
av de största investeringarna. Jubileumsåret firades framförallt under 
en vecka i september med otroligt mycket folk på många olika arrange-
mang. En vecka att minnas!

Under våren avslutades projektet “Utveckling Hylte”, som var ett 
framgångsrikt projekt för att underlätta friställd personal på Stora 
Enso att komma i ny sysselsättning. Projektet stöptes om till “Inte-
gration Hylte”. Detta eftersom vi kunde se att det var framförallt i 
invandrargruppen som arbetslösheten steg. I och för sig en konsekvens 
av att vi tog emot många flyktingar, men åtgärder för att underlätta 
integrationen behövs. Och där behöver vi hjälpas åt, politik, företag, 
civilsamhället, ja alla.

Varför var det då ett historiskt år? Jo, vi ökade befolkningen, och det 
kraftigt. 277 personer och vi hade födelseöverskott, inflyttning från 
utlandet och också inflyttning från övriga landet. Mycket positivt!  
Det är också en förklaring till att det ekonomiskt gick riktigt bra. Plus 11 miljoner kronor och alla nämnder utom 
arbets och näringslivsnämnden och räddningsnämnden gick plus. Sund ekonomisk förvaltning och också att skat-
teutjämningssystemet (infört av förra regeringen) fått full effekt för vår kommun är också förklaringar till det goda 
resultatet.

Arbetet går vidare, bredband, skola och förskola är några områden det kommer vara fokus på.

Tack alla anställda för ett gott jobb!

Kommunchefen har ordet
2014 var det 40 år sedan Hylte kommun bildades, detta firade vi med 
en jubileumsvecka. Veckan innehöll mängder av festligheter då vi 
också passade på att inviga en nyrenoverad Örnahall och en nybyggd 
förskola och bibliotek i Torup. Två viktiga investeringar som skapade 
en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för de berörda verk-
samheterna.

2014 var det 10:e året i följd som vi som kommun redovisar positivt 
ekonomiskt resultat, vi har dessutom små avvikelser i förhållande till 
budget. Det känns bra att våra ansträngningar att hela tiden förbättra 
vår uppföljning och utveckla vår styrning och ledning ger resultat.

2014 var också det året som vi utmärkte oss med att ha en befolkn-
ingsökning utöver det vanliga. Procentuellt är vi en av de kommuner i 
Sverige som ökar mest. Detta ställer stora krav på vår verksamhet att 
på ett bra sätt kunna möta en ökad efterfrågan av kommunal service. 
Vi har genom åren blivit duktiga på att krympa, nu måste vi också bli 
duktiga på att växa. Detta kan vara nog så utmanande och innebär att 
vi i större utsträckning måste vara nyskapande och hitta nya lösningar 
med kort varsel. Hylte kommun har en personal som genom sitt en-
gagemang och kunskap möter denna utmaningen på bästa möjliga sätt 
och är verkligen värda ett stort tack för det gångna året.

Henrik Erlingson (C)kommunråd

Per Borg
kommunchef
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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 kommunchefen Per Borg. 

Därefter redovisas kommunens organisation och kommunstyrelsens ledamöter. Ett 
uppslag beskriver några av årets viktigaste händelser och lite av Hylte kommuns stora 
40-årsjubileum finns på ytterligare ett uppslag. Ett reportage om projektet Integration 
Hylte avslutar inledningen.

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 uppfölj- 
ning av kommunens verksamhet och ekonomi. 

En jämförelse av hur kommunen uppfyller sitt uppdrag jämfört med andra kommu- 
ner inleder kapitlet. Vidare följer ett avsnitt om kommunens styrmodell. Därefter följer 
en redovisning av måluppfyllelsen för kommunens fokusområden med tillhörande 
övergripande mål. En personalekonomisk redovisning ingår under fokusområdet Or-
ganisation. Kapitlet avslutas med en avstämning av de finansiella målen samt en sam-
manfattande finansiell analys.

Kapitel 2
Kommunens verksamheter
I andra kapitlet finns en sammanfattning av hur kommunens verksamheter har bedri-
vits under 2014. Verksamheterna beskrivs sammanfattande under respektive nämnd; 
kommunstyrelsen, räddningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, arbets- och nä-
ringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och slutligen omsorgsnämnden.

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

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

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

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

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

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

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

De anställda ansvarar också för att ta fram underlag 
för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och 
att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - poli-
tikerna.
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Kommunstyrelsens ledamöter 2014

Henrik Erlingson (C)
Kommunråd, ordförande

Ronny Löfquist (S)
Oppositionsråd,  
vice ordförande

Carl Larsson (M)
Ledamot

Margareta Andersson (C)
Ledamot till maj 2014

Karin Åkesson (C)
Ledamot från maj 2014

Desirée Hultberg (M)
Ledamot

Bengt Åke Torhall (FP)
Ledamot

Ann Brodin Thorsson (KD)
Ledamot

Johan Edenholm (KV)
Ledamot

Tommy Edenholm (KV)
Ledamot

Magnus Rasmusson (S)
Ledamot till juni 2014

Micael Arnström (S)
Ledamot

Krister Mattson (S)
Ledamot

Gunnel Johansson (S)
Ledamot

Maria Johansson Arnström (S)
Ledamot från oktober 2014
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Viktiga händelser under året

Som en del i jubileumsveckan, när Hylte kommun firade 40 
år,  invigdes Torups nya förskola och bibliotek. Det var många 
barn och föräldrar som passade på att titta in i de nya loka-
lerna. Samtidigt bjöds det på trolleri för de minsta och härlig 
musik av lokalanknytna Mother Lake.

Invigning av ny simhall
Den nya simbassängen i Örnahallen invigdes också un-
der jubileumsveckan. Efter att dåvarande kommunråd 
Henrik Erlingson (C) höll ett invigningstal med tillhö-
rande premiärdopp var det fritt fram för alla att hoppa i 
plurret och de små barnen verkade trivas i nya barnbas-
sängen Örnagrottan. Örnatrollet passade på att bjuda 
alla barn på både godis och ballong. 

Torups nya förskola och bibliotek

Fina resultat i KKiK  
- läs mer på sidorna 14-15.

Hylte kommun firade 40 år 2014 
- se mer om firandet på nästa upplsag.
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Årets klättrare i Halland
I maj släppte Svenskt Näringsliv sina 
siffror över företagsklimatet i Sverige 
2014. Det blev glädjande resultat för 
Hylte kommuns näringsliv som blev Årets 
klättrare i Halland. Från plats 160 till en 
117:e plats innebär att kommunen klät-
trade hela 43 placeringar på bara ett år. 

Priser under 2014
Under kommunfullmäktigemötet i 
december delades diplom och blom-
mor ut till kommuninvånare som har 
utmärkt sig speciellt under 2014.

Årets Miljöpris 2014 

Bäckhästens Bageri i Unnaryd

Årets Kulturpris 2014

Musikgruppen Driftwood 
Company med band-
medlemmarna: 

Kristoffer Kabell 
Johannes Kabell 
Jonathan Kabell 
Timothy Ohldin 
Carl Hansson 
Ola Persson

Val till kommuner, landsting och riksdag ägde rum den 
14 september 2014. Valdeltagandet till kommunfull-
mäktige i Hylte hamnade på 79,30 %, en liten ökning 
från 2010 års valdeltagande. 

...är ett folkhälsoprojekt med syfte att skapa 
framtidstro i målgruppen unga vuxna 18-29 
år, visa på möjligheterna med att bo och verka 
i Hylte kommun samt öka tilltron till individer-
nas egen förmåga. Projektet drivs i form av fö-
reläsningar och workshops.

Jenny ”Kitsune” Adolfsson föreläste och höll i 
en workshop under jubileumsveckan.

Boost Hylte

Årets Ungdomsledare 2014

Thomas Ericson, Unnaryds 
GoIF, och Johan Järviö, Hyl-
tebruks IF, delade på priset.
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 - en jubileumsvecka att minnas
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I nio dagar firade Hylte kommun 40 års jubileum. 
Sista lördagen i augusti var kommunrådet Hen-
rik Erlingsson i Örnaskolan för att inviga jubi-
leumsveckan till ackompanjemang av Hylte Fid-
dlers. 

Under veckan som följde varvades enklare tillställ- 
ningar med större evenemang runt om i kom-
munen.  Programmet skapades genom stort en-
gagemang,  bland annat från representanter från 
kommunala verksamheter, föreningar och företag 
i hela kommunen. 

Firandet bevakades och här visas en del av alla akti- 
viteter som genomfördes under jubielumsveckan.

Hylte kommun firade 40 år

Räddningsstationen i Hyltebruk hade öppet hus.

Långaryds marknad anordnades - en årlig gam-
maldags marknad med hantverk, blommor under-
hållning med mera.

I Hyltebruks kyrka bjöds det på lunchmusik och däreft-
er sopplunch i församlingshemmet. Även i Landeryds 
kyrka bjöds det på musik.

Kommunråden hissade 
regnbågsflaggan utanför 
kommunhuset. Flaggan 
är bland annat en symbol 
för respekt för medmän-
niskor och tolerans.

Från Nyarps bygdegård utgick bussar för 
dramatiserade guidningar i Långarydssläk-
tens fotspår.
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I parken vid gamla Idrottshallen i Hyltebruk 
anordnades en framtidsfest där besökarna 
bland annat kunde smaka på mat från 
olika länder och ta del av underhållning.

Det var öppet hus i kommunhuset och 
besökarna bjöds på jubileumstårta.

Pensionat Sågknorren ordnade gammaldags 
kaffekalas med sju sorters kakor.

Filmen “Hundraåringen som klev ut genom fön-
stret och försvann” visades på utomhusbio på 
Lindekullen.

Det var fler som passade 
på att fira: 

• Unnaryds skola 60 år 
som aktiv 

• Vildmarksgymnasiet 
har varit verksamt i 10 år

Under jubileumsveckans sista dagar inföll årets tågdagar i Landeryd 
med veterantåg, våfflor, matservering med mera. Bilden är från ett 
stopp i Torup där besökarna kunde passa på att gå på marknad. 



 8 Projektet Integration Hylte startades upp med en Framtidsfest 6 september där bland annat mat från olika länder serverades. 
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Integration Hylte är, liksom föregångaren Utveckling 
Hylte, ett projekt med en arbetsmarknadsinriktning. 
Projektet som kommer att pågå fram till våren 2015, 
har tre huvudsyften:

•	 Att fler kommer i egen försörjning genom att 
stimulera näringslivet till prak-
tikplatser och nystartsjobb, men 
också främja nyföretagande.

•	 Överbrygga kulturella skillnader 
genom att sprida kunskap när 
olika kulturer möts i exempelvis 
skolor, föreningar, företag med 
mera. 

•	 Samordna samhällets organisa-
tioner för att förbättra dialog och 
samhällsinformation för nyan-
lända.

Projektet erbjuder en arena där kontakter kan 
knytas och gemenskap främjas. Ett konkret ex-
empel är ”Mötesplats Hylte – främlingar är vän-
ner du ännu inte lärt känna” som handlar om att 
nyanlända ska få stöd och vägledning av en fadder.  
Enligt projektledare Anders Blomqvist har projektet 
gått bra. 

-Det positiva är det engagemang samtliga deltagare 
visat i aktiviteterna. Intresset har varit stort, både 
från idrotts- och hembygdsföreningar. Dialogen mel-
lan olika aktörer och invandrargrupper har utveck-
lats.

Projektet drog igång på all-
var den 6 september med en 
Framtidsfest i samband med 
kommunens 40-års jubileum. 
Många besökare kom där 
det bjöds på mat och under-
hållning från olika delar av 
världen.  

Hylte visar vägen
Intresset för Integration Hylte 
från andra kommuner har 

varit stort. Hylte kommun har därför tagit initiativ 
till ett gemensamt projekt för hela Hallands län – 
Integration Halland. Den 9 december 2014 genom-
fördes en workshop i Hyltebruk för att förbereda en 
projektansökan med deltagare från de Halländska 
kommunerna, Länsstyrelsen, Region Halland, Hög-
skolan i Halmstad och Campus Varberg. 

Under våren 2014 har projektet Utveckling Hylte av-
slutats. Projektet, som löpt under ett år, initierades 
med anledning av varslet på Stora Enso i Hyltebruk. 
Tillsammans med externa aktörer har kommunen 
arbetat med att skapa förutsättningar för varslade 
och arbetslösa till ny sysselsättning. Två mål med 
projektet har varit: 

•	 Att minst 70 procent av de uppsagda på Stora 
Enso senast åtta månader efter avslutad anställ-
ning hittat ny sysselsättning

•	 Att arbetslösheten i kommunen inte ska över-
stiga riksgenomsnittet vid projektets slut

Då projektet avslutades i maj kunde man konstatera 
att nära 80 procent av de varslade på Stora Enso 
fått ny sysselsättning samt att arbetslösheten i kom-
munen (7,4 procent) låg under riksgenomsnittet  
(7,7 procent).  

 - ett arbete för att ge nyanlända ett bättre mottagande

”Det positiva är det enga-
gemang samtliga deltagare 
visat i aktiviteterna. Intres-
set har varit stort, både från 
idrotts- och hembygdsför-
eningar.”

  - Anders Blomqvist, projektledare

Projektet Utveckling Hylte avslutades

Integration Hylte

Projektet Integration Hylte startades upp med en Framtidsfest 6 september där bland annat mat från olika länder serverades. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll

12 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.

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

18 Samhälle
Ett av kommunens fokusområden var under 2014 
Samhälle. Här hittar du uppföljningen av det över- 
gripande målet. 

Här finns också ett avsnitt om kommunens miljöarbete 
under rubriken Hållbar utveckling och naturvård.

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

23 Organisation
Här kan du läsa om uppföljningen av fokusområdet 
Organisation och dess övergripande mål. Avsnittet 
handlar om kommunen som arbetsplats. Här finns 
bland annat en redovisning av kommunens sjukfrån-
varo och framtida pensionsavgångar.

26 Ekonomi
Den sista delen i detta kapitel handlar om kommunens 
finansiella mål. Här beskrivs resultatet av utvärderin-
gen av målen samt en kortare analys av resultaten. En 
utförligare analys finns i kapitlet Finansiell analys och 
räkenskaper.

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

används symboler

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

Resultatet är förbättrat sedan föregående mätning ➚

Resultatet är likvärdigt med föregående mätning ➙

Resultatet är försämrat sedan föregående mätning ➘

Det finns inget värde att jämföra med ▬

Förändringen över tid visas genom trendpilar
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Vi jämför oss med andra kommuner

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

Vi jämför oss med andra kommuner

Kommunens kvalitet undersöks årligen ur fem pers-
pektiv:

•	 Tillgänglighet

•	 Trygghet

•	 Information och delaktighet

•	 Effektivitet

•	 Kommunen som samhällsutvecklare

Resultaten kan ge ett bra stöd för förtroendevalda då 
de ger 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. Resultaten ger en indikation på kvaliteten 
i kommunen och därför är det viktigt att analysera re-
sultaten och se varför de ser ut som de gör.

Läsanvisning

Färgkod

Hylte tillhör kommunerna med bäst resultat 1

Hylte tillhör kommunerna med näst bäst resultat 2

Hylte tillhör kommunerna med näst sämst resultat 3

Hylte tillhör kommunerna med sämst resultat 4

Resultat saknas X

Trendpil

Resultatet är förbättrat sedan föregående mätning ➚
Resultatet är likvärdigt med föregående mätning ➙
Resultatet är försämrat sedan föregående mätning ➘
Det finns inget värde att jämföra med ▬

Samhällsutveckling

Andel förvärvsarbetare i kommunen 2 ➙
Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 4 ➘
Hur många nya företag har startats per 1 000 in-
vånare i kommunen?

3 ➚

Vad ger företagarnas sammanfattade omdöme om 
företagsklimatet i kommunen?

X ▬

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens in-
vånare?

1 ➙

Hur effektiv är kommunens hantering och återvin-
ning av hushållsavfall?

X ▬

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar 
av totala antal bilar?

4 ▬

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 3 ➚
Hur ser invånarna på sin kommun som en plats att 
bo och leva på?

X ▬

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

Trygghet

Hur trygga och säkra känner sig invånarna i kom-
munen?

X ▬

Antal olika vårdare som besöker en hemtjänsttagare 
under 14 dagar

2 ➚

Antal planerat närvarande barn per årsarbetare i för-
skolan

4 ➘

Antal faktiskt närvarande barn per årsarbetare i för-
skolan

1 ➚

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

Information och delaktighet

Valdeltagande Kommunvalet 4 ▬
Hur god är kommunens webbinformation till in-
vånarna?

2 ➚

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

3 ➙

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

X ▬

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

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

3 ➚

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

1 ➚

Huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstation-
ens öppetider på kvällar och helger

3 ➙

Andel barn som fått plats på förskola på önskat plac-
eringsdatum 

3 ➚

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

4 ➙

ä

Väntetid i dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till äldreboende

2 ➘

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

1 ➙

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

Gott bemötande

”Hur stor andel av medborgarna uppfattar att 
de får ett gott bemötande när de via telefon 
ställt en enkel fråga till kommunen?” Hela 
97 procent visade sig tycka att de fick ett gott 
bemötande i telefonen när de ringde till Hylte 
kommun. Det höga resultatet gör att Hylte 
hamnar på en 4:e plats utav 230 kommuner i 
KKiK:s årliga rankning. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som ansva-
rar för mätningen förklarar att syftet är att få kun-
skap om kvaliteten på bemötande vid telefonkontakt 
med kommunen. Undersökningen genomförs av ett 
externt företag och det sker en subjektiv värdering 
av hur frågeställaren uppfattar bemötandet från den 
som svarat på samtal. Bedömningen av bemötandet 
utgår från tre värdeord; om personen som svarar är 
tillmötesgående, trevlig och hjälpsam. Resultatet ger 
i slutändan kommunen ett verktyg för jämförelse 
inom den egna kommunen över tid och med nätverks- 
kommuner. 

Hylte kommun har även tidigare placerat sig väl över 
medelvärdet och kommit högt upp på listan. Finns 
det då någon uppenbar grund till detta kan man fråga 
sig. En bemötandepolicy infördes för alla medarbe-
tare i Hylte kommun 2006. Policyn innebär bland 
annat att medarbetare alltid svarar i telefon genom 
att inleda med ”Hylte kommun”, sin enhet och   

 
 
sitt namn. Dessutom är alla medarbetare ansvariga för 
att en medborgare ska få kontakt med ”rätt” handläg-
gare om det skulle handla om frågor på ett område 
som man själv inte är ansvarig för. 
Är bemötandepolicyn orsaken till att Hylte kommun 
hamnar i topp bland 230 kommuner? Frågan ställs 
till Christina Melin och Bodil Carlsson som arbetar i 
växeln och tar emot många samtal från medborgare 
varje dag. 

- Vi tror absolut att bemötandepolicyn har en del i 
resultatet. Även om vi tar emot många samtal och ofta 
är första kontakten in, så kvittar det hur trevliga och 
hjälpsamma vi är, om inte nästa person är lika trev-
lig och hjälpsam. Det är viktigt att alla som jobbar 
här har gott bemötande i allt de gör. Det är det som  
smittar av sig på allt och alla andra, och det är det 
intrycket som medborgaren tar med sig. 

“Vi tror absolut att bemötande-
policyn har en del i resultatet.”

  - Christina Melin och Bodil Carlsson 
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Årets klättrare

Hylte kommun visar upp stora förbättringar på om-
rådet andel behöriga elever till gymnasiet. År 2014 
var 91,3 % av Hylte kommuns elever i årskurs nio 
behöriga till något nationellt program. Detta kan jäm-
föras med 2013 års andel på 80,7 % och medelvärdet i 
KKiK-undersökningen som var 86,4 %. Tack vare för-
bättringen på över 10 procentenheter har kommunen 
blivit utsedd till en av landets bästa klättrare. Rektor 
Tommy Fock är noga med att dela med sig av äran.

 - Vi mäter resultaten i nian men resan börjar redan 
i förskolan. Den här rosen ska delas ut till alla verk-
samheter. 

Det goda arbetet i skolorna ger resultat. Engagerad, 
kompetent personal, organiserad stödverksamhet och 
täta utvärderingar med eleven i centrum skapar en ty-
dlig och trygg verksamhet där elever och personal trivs 
och utvecklas. 

- De sista tre-fyra åren har vi hela tiden blivit bättre. 
Förra året hade vi en topp med väldigt starka nior med 
väldigt höga betyg, vi var bland de bättre i Halland. 
Det är kul. Jag vill ändå att vi ska vara lite ödmjuka 
och komma ihåg att varje årskull är unik. Även om 
en klass får ett lägre betyg ett år så kan resan de gjort 
varit bättre än den starkaste klassen. Allt beror på var 
de startade ifrån. 

En stor del av framgången bygger på goda relationer 
och ett bra bemötande mellan skolverksamhetens vik-
tigaste parter; elev, vårdnadshavare och skola. När 
triangeln är intakt kommer de goda resultaten.

- Vi har väldigt duktig personal på skolan som är rik-
tigt bra på att ha de här relationerna. De är beredda 
att vrida och vända på varje möjlighet för att eleven 
ska nå målen. Utmärkelsen som årets klättrare är ett 
kvitto på att det jobbet vi lägger ned fungerar. 

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?

2 ➚

Andel behöriga elever till något nationellt program 
på gymnasiet

1 ➚

Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8 4 ▬
Kostnad per betygspoäng i grundskolan 2 ➚
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 1 ➚
Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gym-
nasieprogram

2 ➚

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 2 ➘
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? 2 ➚
Andel kunder som är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende

1 ➙

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst fi-
nansierad av kommunen?

3 ➘

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 
i kommunen?

3 ➚

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst

1 ➙

Vilket kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och 
serviceboende?

1 ➙

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

1 ➚

Detta avsnitt behandlar frågor om kommunens 
effektivitet, alltså vilket resultat man får ut av genom-
förda satsningar. Det visar vilken kvalitet som uppnås 
i exempelvis skola och i omsorgen med de resurser 
kommunen förfogar över.

“ Resan börjar redan i förskolan. Den här 
rosen ska delas ut till alla verksamheter”

                                                 - Tommy Fock 
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1:a plats i nöjdhet
Hela 95 % av omsorgstagarna inom särskilt boende 
är ganska eller mycket nöjda med sin tillvaro i Hylte 
kommun. Det gör att av 230 kommuner kommer 
Hylte på delad första plats i rankingen om nöjdhet 
i särskilt boende, tillsammans med Robertsfors och 
Svenljunga kommun. Hylte ökade från 89 % vid 2013 
års mätning.

Grattis till det positiva resultatet! Hur påverkar detta 
ert dagliga arbete?

– Så klart påverkar det oss alla! Positivt ”föder” posi-
tivt, vi blir stolta och uppmuntrar varandra att fortsät-
ta utvecklingen, berättar enhetschef Mona Finnum.

Det är svårt att ta ut endast en enskild orsak till varför 
de boende är så nöjda just vid 2014 års undersökn-
ing, det är många flera delar som bidrar till att Hylte 
kommun hamnar i topp. Enhetscheferna Alexandra 
Ciobanu och Helena Nilsson berättar att det finns ett 
fantastiskt medarbetardriv och ett gediget teamarbete 
dygnet runt mellan alla medarbetare inom omsorgs 
nämnden. 

– Vi har utvecklingsinriktade och mycket kompe-
tenta medarbetare som driver kvalitetsprocessen i det  
dagliga arbetet. Dessutom har vi har också mycket 
bra samarbete med volontärerna i frivilligverksam-
heten som bidrar till att höja livskvalitén för omsorgs 
tagarna. 

– Vi har sedan 2006 haft ett gemensamt långsiktigt 
mål att utveckla ”Sveriges bästa omsorg”, berättar  
enhetscheferna Annika Stenbäck och Christian  
Nilsson. Vi har gått från vårdkultur till omsorgs 
kultur och betonat vikten av det sociala innehållet i 

omsorgsarbetet och den personcentrerade omsorgen. 
Målsättningen är attraktiva arbetsplatser med en god 
arbetsmiljö, där alla vi medarbetare har ett tydligt 
kvalitetsmedvetande utifrån ett kundperspektiv. 

Enhetschef Ingrid Ehde-Larsson berättar att de försök-
er att arbeta lösningsfokuserat och utgår ifrån det fris-
ka hos varje människa. Mona Adolfsson, enhetschef 
för Rehab, poängterar hur viktigt det är att alla måste 
ha en uppgift i livet för att kunna behålla livsgnistan. 

– Det är viktigt att få möjlighet att hålla sig aktiv, ha 
något att se fram emot när man vaknar och känna sig 
nöjd med dagen när man lägger sig. Alla människor 
ska finnas i ett sammanhang. Livskvalitet handlar inte 
om stora saker. Det handlar om små saker som gör 
skillnad, säger Mona. Hon fortsätter och berättar att 
Hylte även har hamnat högt i en annan undersökning 
om särskilt boende.

– Vi fokuserar på de faktorer som ger välbefinnande 
hos varje människa. I den nationella undersökningen 
Öppna jämförelser 2014 rankas Hylte på fjärde plats i 
Sverige när det gäller andel boende på särskilt boende 
som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna 
som erbjudits under året. Vi har bland annat arbetat 
mycket med att utveckla och utnyttja ny teknik för 
stimulans och träning, till exempel datorer, smart-
boards och iPads.

Under ett antal år har det också funnits nationella 
satsningar som också kan räknas in som en bidragan-
de orsak till det positiva resultatet. 

– Målgruppen ”mest sjuka äldre” och en sammanhål-
len vård- och omsorg har uppmärksammats i nationel-
la satsningar och det har möjliggjort för regionala och 
lokala insatser på omfattande kompetensutveckling, 
avslutar enhetschef Gunilla Lundberg. 

“ Så klart påverkar det 
oss alla! Positivt ”föder” 
positivt, vi blir stolta och 
uppmuntrar varandra att 
fortsätta utvecklingen”

                   - Mona Finnum
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Styrmodell

En utvärdering av verksamhetens kvalitet ställt mot de finansiella målen visar att Hylte kommun delvis uppnår god 
ekonomisk hushållning vid bokslut 2014. Hylte kommuns styrmodell bygger på en styrning med hjälp av mål och 
resurser. Nu pågår ett arbete med att förändra modellen med fokus mot resultatstyrning. 

Styrmodell

Hylte kommuns nuvarande styrmodell är uppbyggd 
kring två processer, Mål- och resursprocess samt Upp-
följning och redovisning. Politiker prioriterar och 
beslutar om fördelning av resurser samtidigt som de 
ska skapa förutsättningar för kvalitet i verksamheten. 

Ny styrmodell
Inför 2015, i samband med att den nya mandatpe- 
rioden träder ikraft pågår ett arbete med arbeta om 
den nu gällande styrmodellen. Den nya modellen byg-
ger på resultatstyrning vilket innebär att kommunens 
grunduppdrag följs upp och utvärderas båda vad gäller 
kvalitet och resurser. För att tydliggöra grunduppdra-
get delas kommunens verksamhet in i sex olika om-
råden oberoende av nämndsindelning:

•	 Utbildning och barnomsorg

•	 Omsorg och hjälp

•	 Kultur och fritid

•	 Bygga, bo och miljö

•	 Näringsliv och arbete

•	 Kommun och politik

Till ovan områden kommer nyckeltal som beskriver 
kvalitetsnivåer för verksamheterna att kopplas. 

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 
mandatperioder.

God ekonomisk hushållning
I årsredovisning 2014 utvärderas måluppfyllelsen för 
respektive fokusområde och de övergripande målen. 
Nämndernas måluppfyllelse redovisas på en övergri-
pande nivå. En närmare analys av nämndernas mål-
uppfyllelse finns i respektive nämnds bokslut. 

Kommunens egna mätningar visar att samtliga nämn-
der delvis uppnått god kvalitet i sina verksamheter. 
Mest varierat resultat finns inom barn- och ungdoms-
nämnden men så har nämnden också störst andel ser-
viceåtaganden. Mätningarna visar att även fokusom-
rådena med de övergripande målen delvis uppnår god 
kvalitet. 

Under 2014 deltog Hylte kommun för andra gången i 
undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. 230 
kommuner deltog i undersökningen som belyser fem 
olika områden; tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 
information, effektivitet och samhällsutveckling Mät-
ningar inom dessa områden ger en övergripande bild 
av kommunens kvalitet.

Jämfört med föregående år har Hylte fått ett bättre 
resultat. Det är framförallt inom områdena tillgäng-
lighet och effektivitet som kommunen blivit bättre. Ett 
exempel finns inom tillgänglighet där kommunen är-
fjärde bäst i landet när det gäller att uppvisa ett gott 
bemötande vid kontakt via telefon.

När det gäller hur många elever som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram som mäts inom om-
rådet effektivitet blev kommunen utsedd till årets klät-
trare tillsammans med fyra andra kommuner. I särskilt 
boende fick kommunen nöjdast omsorgstagare av alla 
de 230 deltagande kommunerna. 

Precis som i föregående mätning är resultaten va-
rierande jämfört med andra kommuner och det finns 
en del förbättringsområden. När det gäller kvalitets-
aspekter kopplat till särskilt boende så är resul-
taten inte lika bra men fortfarande bättre än medel- 
kommunen. Däremot är väntetiden för plats på för-
skola på önskat datum längre, 52 dagar vilket är 13 
dagar fler än föregående år. Det är en bra bit över me-
delvärdet i landet som ligger på 21 dagar.

I vissa delar ligger kommunens resultat bra till medan 
resultatet i andra delar är bland de sämre. Det viktiga 
är att jämföra med sig själv över tid och hitta tänkbara 
orsaker som ligger till grund för resultaten. 

Fem av de sex finansiella målen har under 2014 upp-
nåtts. Det sista målet, som är delvis uppnått gäller 
låneskulden i förhållande till värdet av kommunens 
anläggningstillgångar. 

Även om bedömningen vid föregående bokslut var 
densamma visar de underliggande faktorerna 2014  
sammantaget ett bättre resultat än 2013. 

Utvärderingen av kommunens kvalitet ställt mot resultaten 
av de finansiella målen visar att kommunen delvis uppnått 
god kvalitet.
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Intern kontroll
Intern kontroll är ett komplement till kommunens styr-
modell. Den är till för att säkerställa ordning och reda 
och skapa trygghet i hela organisationen. Fokus ligger 
på att verksamheten bedrivs effektivt, att rapporte-
ringen är tillförlitlig och att lagar och andra bestäm-
melser följs. Målet är att respektive nämnd, med rimlig 
säkerhet, ska kunna säga sig ha en betryggande intern 
kontroll inom sitt område. I samband med årsredo- 
visningen redovisas uppföljningarna av den interna 
kontrollen 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 ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett till-
fredsställande sätt. De ansvarar också för att rappor-
tering av resultat och förslag till åtgärder sker till kom-
munstyrelse och revisorer. Revisorerna bedömer om 
den interna kontrollen är acceptabel och rapporterar 
till fullmäktige i samband med revisionsberättelsen.

Uppföljningen visar att kommunstyrelsens rutiner har 
en del brister. Föreslagna åtgärder har lyfts fram där 
vissa av åtgärderna har genomförts, vissa är pågående 
och vissa har påbörjats. Ett exempel är rutinen för re-
seräkningar där brister har uppmärksammats. Där har 
rutinerna förtydligats och en checklista tagits fram.

Vid uppföljning av samhällsbyggnadsnämnden och 
tillsynsnämnden finns några rutiner som delvis har 
fungerat och en som inte har fungerat. Åtgärdsförslag 
har tagits fram och förbättringsarbete har påbörjats. 

Brister har till exempel upptäckts i rutinen för vatten-
mätarbyte. En handlingsplan för utbyte av mätare vart 
tionde år har tagits fram.

Arbets- och näringslivsnämndens uppföljning visar att 
rutinerna har fungerat med undantag för rutinen om 
handlingsplaner som delvis har fungerat. För att ru-
tinen ska fungera bättre framöver kommer handlings-
planer upprättas av enheten istället för av annan myn-
dighet.

Barn- och ungdomsnämndens rutin för redovisning av 
delegationsbeslut har förbättrats jämfört med 2013 
genom utbildning och påminnelser. Rutinen för att er-
bjuda barnomsorg inom fyra månader har inte funger-
at på grund av platsbrist. För att rutinen ska fungera 
bättre erbjuds förskola på annan ort. Dessutom ska 
två nya förskoleavdelningar öppnas till årsskiftet 
2015/2016. Övriga rutiner har fungerat.

Av omsorgsnämndens nio kontrollområden finns 
det två områden där rutinerna inte fungerat fullt 
ut. Det rör sig om ett mycket litet antal ärenden där 
orsakerna inte har varit påverkbara av omsorgs- 
kontoret.

Räddningsnämnden, överförmyndaren och Bostads- 
stiftelsen Hyltebostäder har inte haft någon intern 
kontrollplan för 2014. För räddningsnämnden och 
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder kommer planer att 
upprättas 2015. Hylte kommun har från och med 
2015 en gemensam överförmyndarnämnd med Halm-
stads  och Laholms kommun där Halmstad kommun 
kommer att ta fram en gemensam intern kontrollplan 
under 2015.

I Hylte kommun finns gott om vacker natur med mångar sjöar.
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Samhälle

Foksuområdet uppvisar sammantaget delvis uppnådd kvalitet. Någon ny mätning av Nöjd regionindex har inte 
gjorts 2014. Stora utmaningar väntar i att anpassa den kommunala verksamheten efter det kraftigt ökade in-
vånarantalet. För att behålla de invånare som flyttat hit är det också viktigt att verka för att fler arbetstillfällen 
skapas och där fyller projekt som Integration Hylte och Boost Hylte en viktig funktion.  

Samhälle

Nöjd regionindex

SCB:s medborgarundersökning om Hylte kommun 
som en plats att leva och bo på, görs var tredje år och 
nästa mätning blir 2016. I senaste undersökningen 
som gjordes 2013 visade utvärderingen att kommun-
invånarna som helhet är mer nöjda än i föregående  
mätning.

Brottsstatistik och ohälsotal
BRÅ (Brottsförebyggande rådet) redovisar statistik för 
2014 längre fram i vår. Statistik för helår 2013 visar 
att Hyltes värde för 2013 ligger i nivå med 2011 års 
statistik och den kraftiga ökningen 2012 var förhopp-
ningsvis tillfällig.

Ohälsotalet för Hylte kommun fortsätter att försäm-
ras och låg 2014 i nivå med medelvärdet för Halland. 
Kungsbacka och Varberg har bättre värden medan 
övriga hallandskommuner har sämre värden än Hylte. 
Precis som i tidigare års statistik är värdet fortfarande 
bättre än i riket i stort. Försämrade värden för ohäl-
sotal visar att folkhälsoarbetet är en vilktig del i det 
fortsatta arbetet. 

Omvärlden påverkar
I likhet med andra kommuner, myndigheter och företag 
är Hylte beroende av sin omvärld för sin verksamhet. 
Det som händer i omvärlden påverkar förväntningar, 
behov och möjligheter i den kommunala verksamheten.

Befokningsökning
Under 2014 har invånarantalet ökat med 277 personer 
till 10 278. Procentuellt (2,8 %) hamnade Hylte på 
fjärde plats bland de kommuner som ökade sin be-
folkning mest 2014. Inte sedan 2006 har kommunen 
haft så många invånare som 2014. 

Enligt SKL är den demografiska utvecklingen en av de 
stora utmaningarna för kommuner framöver. Med en 
ökande befolkning krävs en långsiktig planering och 
styrning för att verksamheterna ska hålla god kvalitet. 
Särskilt tryck på vissa verksamheter kan leda till om- 
prioriteringar. I Hylte, som så många andra kommuner, 
är det inom skolans områden ökningen kommer vara 
som störst. 

Invånarantalets förändring mellan 2004 och 2014

Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Trend

●

Avstämning av SCB:s medborgarun-
dersökning, NRI 

NRI-värdet för Hylte kommun ska 
vara bättre än genomsnittet i un-
dersökningen hösten 2013.

Någon ny mätning har inte gjorts 2014.NRI- 
värdet för Hylte 2013: 54 p medelvärdet var 59 
p NII-värdet för Hylte 2010: 52 p. Nästa mät-
ning sker 2016.

▬

●

Mätning av upplevd trygghet genom 
brottsstatistik från BRÅ

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

Antal anmälda brott per 100 000 invånare 
i kommunen var 2013: 11 241 (2012:  
13 672 ) Motsvarande siffra för Halland var 11 
556 och för riket 14 603

➚

●

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

Ohälsotal för Hylte kommun ska 
vara bättre än snittet inom kom-
mungruppen 2014. 2014 jämförs 
kommunerna i Halland.

Ohälsotalen för helår 2014: Hylte 25,7 ( 2013: 
25,1)  Halland 25,7 och riket 27,3

▬

Fokusområdet uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i ●
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Många flyr oroshärdar
Inte sedan andra världskriget har antalet människor på 
flykt i världen varit så högt som nu. De främsta orsa- 
kerna är kriget i Syrien och konfliktupptrappningen i 
Irak. I Europa är det Sverige, Tyskland och Frankrike 
som tagit emot flest antal asylsökande. Ungefär 81 300 
sökte asyl i Sverige under 2014, det är 27 000 fler än 
2013. 

Inför 2015 är Migrationsverkets prognos att mellan 
80 000-105 000 kommer söka asyl i Sverige. En del i 
bedömningen är att kriget i Syrien kommer pågå med 
oförminskad styrka de kommande två åren. 

Konjunkturläget
Den svenska ekonomin har utvecklats förhållandevis 
svagt 2014. Året inleddes med det uppsving som av- 

slutade 2013. På grund av en svag internationell ut-
veckling mattades den här trenden av. Detta har påver-
kat svensk export negativt samtidigt som det har varit 
låg efterfrågan även inom Sverige.

I Sverige har arbetsmarknaden utvecklats bättre än 
BNP. Antalet personer som hittat ny sysselsättning har 
ökat. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften 
också ökat vilket inneburit att arbetslösheten knappt 
har sjunkit, utan ligger kvar kring 8 procent. I euroom-
rådet som helhet ligget arbetslösheten strax under 12 
procent.

Enligt Konjunkturinstitutet kommer återhämtningen 
att ta tid och prognosen är att inflationsmålet om 2 
procent nås först 2018. 

Hylte kommuns energi- och klimatstrategi Kommentar Trend

✔
1 Energistrategiska frågor i kommunens pla-
nering.

Arbetet med att ta fram en ny VA-plan har påbörjats i kommunen. Arbetet 
inkluderar klimatanpassning kring VA-frågor.

➙

✔
2 Självförsörjningsgrad av elproduktion ska 
öka i kommunen.

Flera vindkraftverk är uppförda i kommunen. Vattenkraftproduktionen i kom-
munen motsvarar ungefär den mängd elenergi som kommuninvånarna an-
vänder. Användningen av solceller ökar.

➙

✔
3  Energianvändnigen i kommunens lokaler ska  
minska.

Ett energieffektiviseringsprojekt har pågått under tiden 2010-2014. Redovisn-
ing av resultatet görs våren 2015. 

➙

●
4 Byggprojekt med optimal energi- och 
resursanvändning.

Örnahallens ombyggnad som medfört en förbättring slutfördes under 2014. 
En energikartläggning av Örnvallen har gjorts våren 2014.

➘

●
5 Ingen olja till uppvärmning i kommunens 
lokaler.

Höstro, Kinnared och Rydö skola är de kommunala fastigheter som har olja 
som primär uppvärmningskälla. 

➙

●
6 Bara miljögodkända vedpannor i kom-
munen

Ungefär hälften av fastbränslepannorna i kommunen var 2014 försedda med 
keramik eller motsvarande konstruktion. 

➙

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

Andelen fossil energi i drivmedel för kommunens personbilar har ökat från 91 
% 2013 till 92 % 2014.

➙

●
8 Ökat antal resenärer med kollektivtrafik. Andelen tågresor i tjänsten 2014 har tredubblats jämfört med 2013. Kom-

munen har under 2014 fått företagskort på Hallandstrafiken för interna resor.
➚

✔
9 Ökad andel konsumtion av ekologiska livs-
medel.

Andelen ekologiska livsmedel var 13 % år 2014 jämfört med 7,5 % 2013. 
Detta innebär en ökning med 5,5 % vilket är bättre än målet om en ökning på 
5 % per år. Det återstår dock en del till det nationella målet på 25 %.

➚

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

2014 var andelen miljömärkt el 0 %. 
➙

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

2014 hölls en föreläsning på temat ”Återbruksrenovering” vilken ingick i 
en regional föreläsningsserie ”Klok konsument”. Vi har även arrangerat en 
miljötävling på Facebook där medborgarna fick skicka in miljösmarta tips.

➙

Hållbar utveckling och naturvård
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Analys
Av de elva målen i kommunens energi- och klimat-
strategi är det fem som uppfyllts, fyra är delvis upp-
fyllda och två mål har inte uppfyllts. 

Under 2014 har Hyltebostäder skrivit avtal om inköp 
av miljömärkt el som börjar gälla 1 januari 2015. Det 
innebär att det blir bättre förutsättningar att nå upp till 
målet gällande miljömärkt el i kommunens energi- och 
klimatstrategi under 2015.

Med hjälp av en intern klimatkompensation är för-
hoppningen att kunna stimulera till ökad användning 
av kollektivtrafik. Klimatkompensationen innebär att 
för resor med stor klimatbelastning betalas en avgift 
med interna medel. Den intäkt avgifterna genererar ska 
användas till att stimulera resor med kollektivtrafik, el-
cyklar med mera. Den interna klimatkompensationen 
uppmanar även till utfasning av bilar som drivs av 
fossilt bränsle till förmån för el-bilar. 

Arbetet med en optimal energi- och resursanvändning 
måste vara ett ständigt pågående arbete där energi och 
miljöstrateger bjuds in på ett tidigt stadium i byggpla-
neringen. 

Kommunens rutiner kring upphandling har utveck-
lats för att öka andelen ekologiska inköp av livsme-
del. Tack vare detta har andelen inköp av ekologiska 
livsmedel ökat med 5,5 procentenheter under 2014. 
Målsättningen är att denna trend kommer fortsätta. 

Viktiga händelser 2014
•	 Under året har ett LOVA-projekt (Naturvårds-

verkets lokala vattenvårdssatsning) startats upp. 
Projektet syftar till att hitta ett nytt förvaltning-
sövergripande arbetssätt vid framtagandet av en 
VA-plan för Hylte kommun. 

•	 En utredning för att få en snabbladdstolpe, ladd-
stolpar och elbilar till kommunens bilpark har 
genomförts under året. Lämplig plats och kost-
nader har redovisats till kommunstyrelsen.

•	 Projektet med energieffektivisering har avslutats 
under 2014 och kommer att slutredovisas under 
2015.

•	 Ansökningar om två LONA-projekt (Naturvårds-
verkets Lokala naturvårdssatsning) har skickats in 
till Länsstyrelsen. De handlar om tillgänglighetsan-
passning och information på platserna Bosgård i 
Torup och Lahults kvarndamm i Rydöbruk. 

•	 En föreläsning om återbruksrenovering hölls i 
Hyltebruk under den regionala föreläsningsserien 
”Klok konsument” i november 2014. Föreläsnin-
gen var mycket uppskattad och syntes som inslag 
både i regionala och nationella TV-sändningar. 

Ansökan om medel för anpassning och information om Bosgård i Torup är skickad till Länsstyrelsen.



21

 
Kommuninvånare

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Det övergripande målet för Barn och ungas uppväxtvillkor har sedan föregående mätning förbättrats avsevärt. 
Arbetet med ”Hyltes unga framtid” har gett utdelning. Arbetet innebär bland annat att man riktar in sig på för-
ändrade arbetssätt som ska sträva mot måluppfyllelse, olika sätt att kartlägga grunden till bristerna och analys av 
nuläget för förändring.

Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Trend

●
Avstämning av SCB:s medbor-
garundersökning, NMI 

NMI-värdet för Hylte kommun ska 
vara bättre än genomsnittet i un-
dersökningen 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 bokslut 2014: 90,3 %, 

Bokslut 2013: 93,3 % ➘

Delmål Målnivå enligt budget 2014 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 %.

Andelen elever som fått betyget E eller högre 
är 80,2 % vilket är en ökning med ca 14 pro- 
centenheter jämfört med 2013.

➚

●
Mätning av andel elever med be-
hörighet 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 %.

Andelen elever som är behöriga till gymnasiet 
är 93 %, en ökning med 12 procentenheter. ➚

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

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

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

▬

Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Trend

●

Avstämning av SCB:s medborgar-
undersökning, NII 

NII: ska vara bättre än genomsnittet 
hösten 2013

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

NII-värdet för Hylte 2010: 40 p
▬

✔

Mätning av valdeltagande ge-
nom Valmyndighetens statistik över 
valdeltagande i kommunvalet gäl-
lande andel av röstberättigade.

Valdeltagandet ska öka jämfört 
med valet 2010

2014 var valdeltagandet 79,3 %

2010 var valdeltagandet 78,11 % ➚

Fokusområdet uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

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

Kommuninvånare

Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor  ●

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

Fler elever än tidig-
are har fått betyget E  
eller högre när de slu-
tar 9:an.

Fler elever än tidi-
gare är också be- 
höriga till gymnasiet.

Tommy Fock och 
Tommy Persson, rek-
torer på Örnaskolan
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Bra service med god kvalitet

SCB:s medborgarundersökning om Hylte kommun 
som en plats att leva och bo på, görs vart tredje år och 
nästa mätning blir 2016. I den senaste undersökningen 
som gjordes 2013 visade utvärderingen att kommun-
invånarna som helhet är mer nöjda med servicen än i 
föregående  mätning.

Mätningarna av kommunens egna serviceåtagan-
den visar ett försämrat resultat jämfört med bok-
slut 2013, en minskning med 3 procentenheter. Den 
största försämringen finns inom omsorgsnämn-
den och gäller till stor del svarstiden för larm. Rent 
kvalitetsmässigt är det oklart hur stora bristerna är 
eftersom det har varit problem med tekniken och med 
att kunna få ut statistik.

Barn och ungas uppväxtvillkor
Glädjande nog har stora förbättringar skett när det 
gäller barn och ungas uppväxtvillkor. Resultaten för 
andelen behöriga till gymnasiet och andelen elever 
som fått betyget E eller högre i grundskolan har ökat 
markant.  Någon mätning av elevernas trivsel har inte 
gjorts under 2014.

Invånarnas inflytande
SCB:s medborgarundersökning om Hylte kommun 
som en plats att leva och bo på, görs vart tredje år och 
nästa mätning blir 2016. I den senaste undersökningen 
som gjordes 2013 visade utvärderingen att kommunin-
vånarna som helhet är mer nöjda med vilket inflytande 
de har än i föregående  mätning.

Valdeltagande i kommunvalet 2014 var något högre än 
vid valet 2010. 

Fler valde att förtidsrösta i kommunhuset vid båda valen 2014, det var val till EU i maj och de ordinarie valen i spetember.
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Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik är viktigt inför framtiden. Särskilt med tanke på att 
cirka 25 procent av kommunens medarbetare når pensionsåldern under de närmsta tio åren. Med en allt starkare 
konkurrens om arbetskraften och då i synnerhet om medarbetare med högskoleutbildning är det viktigt för kom-
munen att både kunna behålla och rekrytera nya medarbetare i framtiden.  

Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Trend

✔ Mätning av andel nöjda medarbetare 
genom medarbetarundersökningar.

Andelen nöjda medarbetare ska  
uppgå till 75 % under 2013.

Mätning gjord genom enkätundersökning nov/
dec 2013. Andel nöjda medarbetare uppgick 
till 76,2 %

▬

✘ Mätning av antal sökande per plat-
sannons

Antal sökande per annons ska vara 
30 under 2014.

Antal sökande per annons är 17,8 vid bokslut 
2014.

➚

✘ Mätning av Friskhälsotal genom 
statistik från personalredovisningen.

2014 ska friskhälsotalet uppgå till 
97 %.

Vid 2014 års bokslut ligger friskhälsotalet på 
94,4 %.

➘

● Jämförelse av statistik över löne-
nivåer med jämförbara kommuner* 
utifrån SKL:s partsgemensamma 
lönestatistik

Hylte kommun ska ha ett löneläge 
som motsvarar jämförbara kom-
muner 2014.

Utvärderingen visar att det skiljer sig åt mellan 
olika avtalsområden. 

➙

Fokusområdet uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  ●

Organisation

Rekrytering
Antal sökande per annons ligger fortsatt lågt, dock 
något högre än i bokslut 2013 då det var 14,4 sökande 
per annons. 

Trainee Halland
Samarbetet med Region Halland och Halmstads, Var-
bergs samt Falkenbergs kommuner gällande gemen-
samt traineeprogram i Halland har fortsatt 2014. 
Programmet ska främja en långsiktig försörjning av 
ledar- och specialistbefattningar, skapa en gemensam 
arbetsmarknad och öka rörligheten inom regionen. 
Programmet ska också bidra till att underlätta genera-
tions- och kompetensväxling samt stimulera en ökad 
kreativitet och samverkan. 

Efter den tredje omgångens rekryteringsprocess har 
en controller anställts för att arbeta med verksamhets- 
styrning. Sedan tidigare finns det två medarbetare i 
Hylte kommun som deltagit i traineeutbildningen, en 
organisationsutvecklare samt en kommunikatör.

Pensioner och minnesgåvor
Under 2014 har 16 av kommunens medarbetare gått i 
pension och de närmaste tio åren kommer ytterligare 
209 medarbetare att nå pensionsåldern. Det motsvarar 
cirka 25 procent av kommunens tillsvidareanställda 
medarbetare och de största pensionsavgångarna finns 
inom grupperna omsorgsassistenter och lärare.

Pensionsavgångar 2015-19 2020-24 Totalt

Omsorgsassistenter 28 43 71

Legitimerad personal (OK) 2 7 9

Lärare (grundskola o gymnasie) 16 15 31

Förskolelärare 5 7 12

Fritidspedagog 2 1 3

Barnskötare/dagbarnvårdare 4 12 16

Elevassistenter 0 2 2

Fastighet/park/anläggning 2 0 2

Köks- och städpersonal 9 9 18

Administrativ personal 13 13 26

Chefer 4 5 9

Teknisk personal 1 0 1

Övriga 4 5 9

Total 90 119 209

Minnesgåvor för 25 års anställning i kommunen har 
delats ut till 21 medarbetare under 2014.

Hälsa
Vid bokslutet är friskhälsotalet 94,4 procent vilket är 
en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 
2013. Andelen medarbetare med långtidssjukfrånvaro 
har ökat med 12,7 procentenheter. Det har de senaste 
åren varit en trend i hela Sverige att sjukfrånvaron ökar 
och tidigare analyser har visat att en stor del beror på 
sjukdomar som inte är arbetsrelterade. En närmare 
analys av sjukfrånvaron pågår för att se inom vilka 
grupper ökningen har skett och vad den kan bero på.

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
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Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, % 2014 2013 Avvikelse

Totalt för alla arbetstagare 5,8 4,9 0,9

   Kvinnor 6,4 5,3 1,1

   Män 3,1 2,6 0,5

   Personer upp till 29 år 2,0 2,3 -0,3

   Personer mellan 30-49 år 5,8 4,5 1,3

   Personer 50 år och äldre 7,2 6,3 0,9

Varav Långtidsfrånvaro* 58,2 45,5 12,7

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, %

Sjukfrån-
varo

Varav långtids-
sjukfrånvaro

Kommunledning 3,5 59,2

Barn- och ungdom 5,0 55,8

Omsorg 7,0 60,7

Samhällsbyggnad 7,2 64,1

Arbets- och näringsliv 4,1 32,0

Totalt 5,8 58,2

Örnahallens medarbetare har, tillsammans med perso- 
nalenheten och företagshälsovården, fortsatt att ut-
veckla Uppdrag hälsa och kommunens friskvårdsar-
bete. Under året har två omgångar av BAM-utbildning 
(Bättre arbetsmiljö) genomförts för kommunens nyan-
ställda chefer och skyddsombud.

Kommunens BAM-handledare som arrangerat och 
även varit kursledare för utbildningar till alla chefer 
och skyddsombud i psykosocial hälsa och ohälsa har 
under våren 2014 haft uppföljningsträffar som inne-
hållit såväl repetition av föregående års utbildningar 
samt redovisning av psykosociala skyddsronder. 

Löneöversyn och lönenivåer
Under årets första månader pågick ett intensivt arbete 
med 2014 års löneöversyn. I och med att alla centrala 
löneavtal var klara inför årets löneöversyn gick det att 
slutföra arbetet så att de nya lönerna kunde betalas ut 
med aprillönen.

Inom många yrkesgrupper i Hylte kommun är 
lönenivån lägre än i övriga kommuner i Halland. För 
att förbättra lönebilden i jämförelse med de halländ-
ska kommunerna avsatte politiken en miljon kronor 
extra till en lönestrategisk satsning. Efter beslut från 
politiken föll den lönestrategiska satsningen på peda-
gogiska yrken.

Hylte kommuns lönenivåer ligger väl till när det gäller 
Kommunals avtalsområde. Inom yrkesområden som 
ställer krav på akademisk utbildning ligger däremot 
Hylte i flera fall långt under snittlönerna i förhållande 
till övriga kommuner i Halland. Under hösten har ar-
bete med såväl långsiktig lönestrategisk plan som em-
ployer branding påbörjats. Syftet med employer brand-
ing är att  stärka varumärket Hylte Kommun.

Personalförmåner
För att stärka sin arbetsgivarprofil för kommunen ett 
målmedvetet arbete genom flera olika satsningar. 

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

•	 Busskort – årskort på Hallandstrafiken där kost-
naden kan fördelas på tolv månader. 

•	 Friskträningskort subventioneras till månadsan-
ställda. Förmåner som ingår i kortet är tillgång till 
träningslokal, simbassäng, längdskidåkningsspår 
och deltagande i friskvårdspass. 

•	 Framtidstro – personaldagar med syftet att de ska 
vara inspirerande och utvecklande för alla me-
darbetare. Dagarna följs av aktiviteter utifrån de 
utvärderingar som görs efter varje tillfälle. Per-
sonaldagarna 2014 hade temat arbetsglädje. Flera 
verksamheter visade upp sig och delade med sig 
av sina berättelser på förra årets tema bemötande.

•	 Hylte kommuns chef- och ledarprogram har revi-
derats. Programmet har förändrats utifrån infor-
mation från utvärderingar av tidigare program,  
workshops samt intervjuer med ett urval av kom-
munens chefer.

•	 Morgondagens ledare är ett samverkanspro-
gram mellan Region Halland och kommuner-
na i Halland, förutom Kungsbacka. Syftet är 
att arrangera ett kvalificerat utvecklingspro-
gram för att identifiera och utveckla nya le-
dare. Under 2014 har den andra omgången av 
Morgondagens Ledare genomförts och Hylte  
kommun har haft två deltagare i programmet.

Medarbetare i Hylte Kommun
Personalen i siffror 2014 2013 Avvikelse

Antal anställda 910 898 12

     Tillsvidareanställda 816 815     1

     Visstidsanställda 94 83 11

Andel män % 14 13 1

Andel kvinnor % 86 87 -1

Genomsnittlig anställningstid, år 14 14 0

    för män 9,6 9,1    0,5

    för kvinnor 15 14,7 0,3

Medelålder (år) 45,3 45,3 0

Medelsysselsättning (%) 89,6 89,8   -0,2

Antal pensioneringar 16 13 3

Personalkostnader (mkr) 406,1 398,8 7,3

Årsarbetare 734,8 732,1 2,7

Hylte kommun hade vid årsskiftet 910 medarbetare-
vilket är en ökning med 12 medarbetare i förhållande 
till 2013. Detta kan förklaras med ökat behov av med-
arbetare inom bland annat barn- och ungdomskontoret 
genom kommunens positiva befolkningsutveckling.
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LEAN - Medarbetardrivet förbättringsarbete
Lean i Hylte bygger på att ta till vara samtliga medar-
betares kompetens och engagemang och syftar på att 
arbeta smartare genom att göra fler delaktiga i förbät-
tringsarbetet och därmed skapa förutsättningar för en 
bra arbetsmiljö. 

Under våren 2014 startade flera arbetsplatser upp 
olika typer av förbättringsarbeten. Bland annat har 
verksamheterna genomfört processkartläggningar och 
börjat arbeta med tavelmöten. Detta har resulterat i 
att medarbetarna kunnat identifiera och visualisera 
förbättringsområden som de sedan arbetat med att åt-
gärda i små steg för att ständigt utvecklas mot att bli 
en så bra verksamhet som möjligt. 

Under våren bjöds alla medarbetare som gått utbildn-
ing i Lean in till en inspirationsdag tillsammans med 
Halmstads och Laholms kommun. Där fick deltagarna 
tips och idéer samt ett antal goda exempel på hur Lean 
kan bidra med verksamhetsutveckling för kommunal 
verksamhet.

Under hösten har förbättringsarbetet fortsatt i kom-
munens verksamheter samtidigt som ett antal work-
shops kring olika teman anordnats. Där har deltagar-
na kunnat lyfta och bolla olika idéer och tankar kring 
förbättringsarbetet. Det har också genomförts en rep-
etitionsutbildning för nya medarbetare i kommunen. 
Under hela 2014 genomfördes det totalt 102 olika 
Leanaktiviteter.

Kvalitetsfunktionen träffade Josefin Eirefelt, fritids- 
och folkhälsochef i Hylte kommun som börjat arbeta 
med hjälp av Lean – medarbetardrivet förbättrings-
arbete.

Josefine, vi höll en introduktion i Lean för dig och 
dina medarbetare i början av året. Vad har ni gjort 
för typ av förändring/förbättring sedan dess?
– Vi har valt att ha förbättringsmöten i stället för våra 
sedvanliga veckomöten. Genom en förbättringstavla 
följer vi upp våra aktiviteter genom aktivitetslistan, 
sätter upp post-it lappar om förbättringar eller infor-
mation som behöver delges övriga i arbetslaget. Vi 
följer även upp nyckeltal på tavlan.

Hur har ni gått tillväga? 
– Förbättringstavlan som vanligtvis är placerad  
centralt i verksamheten plockas med in i konferens-
rummet och är utgångspunkt för vårt möte. Vi träffas 
varje tisdag, i cirka 1,5 h. Våra förbättringsmöten byg-
ger på medledarskap och delaktighet då medarbetarna 
turas om att ansvara för mötet.

Vilka effekter har du/ni märkt av när ni har jobbat 
med det här?
– Jag som chef för verksamheten märker många posi-
tiva effekter. Det är positivt att medarbetarna tar ans-
var i att leda våra möten. I och med detta märker jag av 
ökat lösningsfokus och bättre överblick över aktuella 
saker som är på gång i verksamheten. Förbättrings-
tavlan är även bra för de timanställda som inte deltar 
i förbättringsmötena eftersom tavlan också fungerar 
som en informationstavla. Jag märker även av ett ökat 
kundfokus och en vilja att arbeta ännu smartare.

Vilka resultat har du/ni kunnat se utav ert arbete 
hittills?

– Det ger oss en tydlighet i vad vi förväntar oss av var-
andra. Genom att varje förbättringspunkt följs upp 
och att en ansvarig person utses minskar risken för att 
saker ”faller mellan stolarna” eller glöms bort. Arbetet 
fördelas på ett tydligt och bra sätt. Om en medarbetare 
inte deltar i ett möte ansvarar personen själv för att 
titta på tavlan och uppdatera sig. 

Jag är övertygad om att mina medarbetare ofta sitter 
inne med bästa lösningarna på förbättringspunkter vi 
stöter på. Vi arbetar med att medarbetarna själv fun-
derar ett varv kring förslag på en lösning innan de pre-
senterar en förbättringspunkt. Förbättringstavlan ger 
oss en bra helhetsbild och hjälper oss att prioritera och 
följa upp vårt dagliga arbete. 

Vilka tips har ni att delge till andra?
– Jag tror att det är viktigt att medarbetarna själva 
får vara med och forma tavlan och vara delaktiga. Vi 
provade oss fram tills vi nu har hittat vilka bitar som 
är viktiga på just vår tavla. Jag tänker att det är en 
långsiktig process som vi måste tillåta ta tid. Att börja 
i små steg för att med tiden se över del för del i verk-
samheten utifrån Lean som förhållningssätt. Sist men 
inte minst så tycker jag att vi ska bli bättre på att fira 
när vi lyckas!

Från traditionellt veckomöte till förbättringsmöte!
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Ekonomi

Jämfört med tidigare år har måluppfyllelsen förbättrats inom flera nyckeltal. En anledning är omläggningen av 
utjämningssystemet som påverkat kommunens ekonomi positivt. Fortfarande är det dock svaga resultat till exem-
pel vad gäller soliditeten. En klar förbättring finns inom självfinansiering av investeringar. Däremot är låneskuldens 
andel av anläggningstillgångarnas värde fortfarande högt.  

Finansiella mål uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Finansiella mål

Ekonomi

Årets resultat och jämförelsestörande poster

2014 2013 2012
Årets resultat i relation till skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning (%) 2,3 1,1 0,6

Årets resultat exkl jämförelsestörande 
poster i relation till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning (%) 2,3 0,0 -1,4

Hylte kommuns resultat uppgick 2014 till 11,8 mkr, 
vilket jämfört med 2013 är en förbättring med 6,2 mkr.

I resultatet för 2013 ingick dock några jämförelse- 
störande intäkter och kostnader av engångskaraktär. 
Under 2013 gjordes en reglering mot Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder för det negativa resultat som driften av 
kommunens fastigheter uppvisade 2012 med 3,7 mkr. 
Denna post är redovisad som en jämförelsestörande 
kostnad för 2013. 

Under 2013 erhöll kommunen 9,3 mkr i återbetalda 
försäkringspremier från AFA. Denna post är betraktad 
som en jämförelsestörande intäkt 2013.

Exkluderas de här engångsposterna uppgick kommu- 
nens resultat under 2013 till 0,1 mkr. Detta inne- 
bär att kommunens resultat exklusive engångs- 
poster förbättrades med 11,7 mkr mellan 2013 och 
2014. En förklaring till förbättringen är att en om- 
läggning skett i det kommunala utjämningssystemet 
vilken gett kommunen en intäktsförstärkning med 
cirka 9 mkr. Ytterligare en förklaring är att nämnder-
nas kostnader för den löpande verksamheten ökade i 
mindre utsträckning än beräknat.

Årets resultat i relation till skatteintäkter utgör 2,3 
procent vilket är bättre än fullmäktiges mål om ett re-
sultat på minst 2 procent under en femårsperiod. Ge-
nerellt brukar ett resultat runt 2 procent betraktas som 
god ekonomisk hushållning, eftersom ett sådant resul-
tat ger utrymme till att skattefinansiera större delen av 
normala investeringsvolymer i en kommun. Målnivån 
i Hylte kommun för 2014 är satt till 1,0 procent vilket 
innebär att målet är uppnått.

Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Trend

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

Årets resultat i förhållande till skat-
ter och bidrag ska vara minst 1 %

Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag 
2014: 2,3 % 

Bokslut 2013: 1,1 %
➚

✔

Kostnadsökningen på nämnderna ska 
inte vara högre än ökningen av skat-
ter och bidrag

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

Nettokostnadsutveckling nämnder 2014: 0,7 %

Bokslut 2013: 2,0 %

Skatteintäktsutveckling 2014: 3,5 %

Bokslut 2013: 1,9 %

➚

✔
Soliditeten ska under en femårs- 
period uppgå till i genomsnitt minst 
30 %

Soliditeten ska uppgå till minst 
25,2 %

Soliditet 2014: 27,4 %

Bokslut 2013: 28,0 % ➘

✔
Självfinansieringen av investeringar 
ska vara minst 80 % under en fem- 
årsperiod 

Nettoinvesteringar ska till minst 
81 % finansieras med egna medel

Självfinansiering 2014: 95,4 %

Bokslut 2013: 62,4 % ➚

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

Nettoinvesteringen ska motsvara 
11,3 % av skatter och bidrag

Nettoinvesteringar i förhållande till skatter och 
bidrag 2014: 9,1 %

Bokslut 2013: 11,7 %
➚

●

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

Långfristig låneskuld exkl pensioner 
motsvarar 62,7 % av anläggning-
stillgångarnas värde

Långfristig låneskuld i förhållande till anläggn-
ingstillgångarnas värde 2014: 64,9 %

Bokslut 2013: 57,8 %
➘
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Skatte- och nettokostnadsutveckling

2014 2013 2012

Skatteintäktsutveckling 3,5 1,9 2,3

Nettokostnadsuveckling nämnder 0,7 2,0 2,5

Skatteintäkterna ökade 2014 med 3,5 procent. Orsa- 
ken till ökningen jämfört med 2013 är omläggningen i 
det kommunala utjämningssystemet. 

Nämndernas nettokostnadsutveckling har ökat med 
0,7 procent (2,0 procent 2013). Ökningen förklaras 
med att avskrivningarna varit högre än tidigare år och 
att personalkostnader ökat på grund av nytt löneavtal.

En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hus-
hållning är att nettokostnaderna inte utvecklas i en 
snabbare takt än skatteintäkterna. Både under 2013 
och 2014 har detta uppnåtts. 

Soliditet enligt balansräkningen

procent 2014 2013 2012

Soliditet enligt balansräkningen 27,4 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.

Med anledning av höga investeringsvolymer har 
kommunens soliditetsutveckling varit negativ de se-
naste fem åren. För 2014 uppgår soliditeten till 27,4 
procent vilket är över målnivån med 2,2 procenten-
heter. Fullmäktige har även ett långsiktigt mål om 
att soliditeten under en femårsperiod ska uppgå till i 
genomsnitt 30 procent. 

Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning 
är att soliditeten över en längre period inte försva-
gas utan utvecklas i positiv riktning. Det medför att  
kommunen blir mindre skuldsatt och ökar det finan-
siella handlingsutrymmet i framtiden. 

Skattefinansieringsgrad av investeringar
procent 2014 2013 2012
Skattefinansieringsgrad av investeringar 95,4 62,4 45,6

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 genom-
förda 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 2014 
uppgick till 95,4 procent vilket är en klar förbättring 
jämfört med 62,4 procent under 2013. Anledningen 
till förbättringen är dels det starka resultatet på 11,8 
mkr och dels en lägre investeringsvolym än beräknat. 
Kommunens målsättning, att kunna hålla en självfi-
nansieringsgrad på minst 80 procent under en femårs-
period, har uppnåtts. Målnivån för 2014 är satt till 81 
procent, även detta mål har uppnåtts. 

Årets investeringar

2014 2013 2012

Investeringsvolym (mkr) 45,7 56,9 64,8

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

Kommunens investeringsutgifter uppgår till 45,7 mkr, 
vilket är 11,2 mkr lägre än 2013. Den totala investe- 
ringsbudgeten uppgår till 95,6 mkr. Att mindre än 50 
procent av budgeten förbrukats förklaras med förse-
nade upphandlingar, projekt som ligger vilande och 
brist på personal som kan driva projekten. 

Relaterar man investeringarna till kommunens 
skatteintäkter hamnar siffran på 9,1 procent. Kom-
munen har i sin plan att under en femårsperiod ska 
denna siffra ej överstiga 10 procent. För 2014 var 
målet att nettoinvesteringarna skulle motsvara högst 
11,3 procent av skatter och bidrag. För 2014 har målet 
därmed uppnåtts. 

Långfristiga skulder
Ett av fullmäktiges finansiella mål är att den långfris-
tiga låneskulden under en femårsperiod inte ska över- 
stiga 50 procent av anläggningstillgångarnas värde. 
Målnivån för 2014 är högre och är satt till 62,7 pro-
cent. Målet har inte uppnåtts då låneskulden mot- 
svarar 64,5 procent av anläggningstillgångarnas värde.
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Kommunens verksamheter
30 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i tre olika 
enheter; ekonomienheten, personalenheten samt infor-
mation- och kanslienheten där även biblioteken ingår. 

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

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

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

42 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.

45 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

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

används symboler
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Kommunstyrelsen

Hur är det att arbeta som receptionist?

Vad innebär ditt arbete?

- Jag svarar i telefon och tar emot besök. Jag har också 
hand om kommunens tjänstebilar och sköter telefonin, 
beställer mobiltelefoner och sköter tecknandet av nya 
abonnemang. 

Hur ser en vanlig dag ut?

- Oftast är det fullt upp hela dagen. Vi tar ungefär 200 
samtal om dagen, både interna och externa. Den som 
ringer vill ofta komma i kontakt med någon specifik 
person eller bara anmäla att ett gatljus gått sönder, att 
det inte är sandat eller så har de frågor om öppetti-
der. Är personen på plats så kopplar vi vidare eller så 
tar vi emot meddelanden och förmedlar vidare för att 
underlätta för den som ringer. Vi har också cirka 100 
besökare om dagen. Vi försöker att hjälpa till och ge 
dem en bra service, gärna mer än vad de väntar sig. Det 
brukar uppskattas

Hur kom det sig att du valde det här yrket? 

- På den tiden var det ett lyckokast att få arbete i kom-
munhuset. Jag jobbade på Lidhults emballagefabrik 
när jag såg en annons i tidningen om att de sökte en 
kontorist. När den dåvarande receptionisten gick i pen-
sion fick jag chansen att börja i växeln, det har jag ald-
rig ångrat.

Blev det som du trodde?

- Ja och nej. Det blev bra men det har ju hänt så mycket 
tekniskt med datorer, kopiatorn och telefonsystemet 
som man kanske inte kunde föreställa sig. Jobbet ut-
vecklas hela tiden, jag tycker om det. 

Vad är det bästa med jobbet?

- Jag gillar människor, att ge en bra service. Jag tycker 
om omväxlingen i arbetet, att vara i händelsernas cen-
trum. Ingen dag är den andra lik. 

Bodil Carlsson, receptionist
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Måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har totalt nio serviceåtaganden 
inom området Bibliotek. I avsaknad av statistik har 
två åtaganden inte kunnat utvärderas. Ett åtagande var 
delvis uppfyllt och gäller målet om att antalet besökare 
och utlån ska bibehållas.

Under 2014 har antalet utlån minskat. En förklaring 
till minskningen är att Torups bibliotek varit stängt 
från april till september i samband med flytten till det 
nya biblioteket. Antalet besökare har dock bibehållits. 
Övriga sex åtaganden har alla uppfyllts. I jämförelse 
med 2013 är måluppfyllelsen för 2014 oförändrad.

Styrelsen uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

.

Ekonomi
För 2014 redovisar Kommunstyrelsen en positiv av-
vikelse med 3 829 tkr. Avvikelsen finns inom verk-
samheten Fördelade lokalkostnader. Hyltebostäder 
har lämnat till baka ett överskott på ca 2 400 tkr be- 
roende på försenade investeringar och lägre kostnad 
än förväntat för fjärrvärmen. Dessutom har Hylte-
bostäder gjort en retroaktiv reglering motsvarande 
1 060 tkr för debiterade momskostnader för åren 2012 
och 2013. En annan orsak till avvikelsen är att återsökt 
moms bokförts på verksamheten vilket gett en intäkts-
förstärkning med cirka 720 tkr. 

Framtid

Satsning på e-förvaltning och IT
2015 kommer det riktas mycket fokus på införandet 
av kommunens e-förvaltning. Projektet förväntas löpa 
under tre år fram till 2018. Projektet handlar om hur 
Hylte kommun kan utnyttja digitala tjänster för att ut-
veckla den kommunala verksamheten. 

Projektets huvudsyfte är att erbjuda medborgare och 
företag en enklare vardag. Det är även medborgare och 
företag som ska styra utvecklingen då det är deras be-
hov som ska uppmärksammas. 

Projektet syftar också till att skapa en mer transpa- 
rant förvaltning där arbetssätt utvecklas på ett smar- 
tare och effektivare sätt. Parallellt med införandet kom-
mer fokus riktas mot anpassning av IT-infrastrukturen 
till nya krav och förbättringar. 

Viktiga händelser under året

•	 Fullmäktige har tagit beslut om kommunens 
bredbandstrategi vilket innebär att kommunen 
ska arbeta aktivt för bredbandsutbyggnad.

•	 En strategi för införande av e-förvaltning har 
antagits av fullmäktige. Utgångspunkten är att 
medborgarnas och företagarnas behov, intressen 
och möjligheter ska styra utvecklingen.

•	 Fullmäktige har antagit riktlinjer för interna-
tionellt arbete i kommunen med syftet att få en 
ökad samordning.

•	 Kommunledningskontoret har under 2014 ad-
ministrerat valen till europaparlamentet, riksda-
gen, kommun- och landstingsfullmäktige. 

Kommunstyrelsen i korthet

Avvikelse 2014: 3 829 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

•	 Nämnd- och styrelseverksamhet

•	 Ekonomienhet

•	 Informations- och kanslienhet

•	 Personalenhet

•	 Bibliotek

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingson
Ansvarig kontorschef: Per Borg

Kommunstyrelsen har en överordnande roll i kommunens förvaltning. Här finns politiker som ansvarar för kom-
munens utveckling och ekonomi. Förvaltningen består av kommunledningskontoret med personal-, ekonomi-, 
informations- och kanslienhet. Till informations- och kanslienheten tillhör även biblioteket fram till den 31 decem-
ber 2014.

En av utställningarna som biblioteket anordnat i Hyltebruk.
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Kommunstyrelsen

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2013 2012

Nämnd- och styrelseverksamhet 2 386 2 438 -52 2 561 2 344

Stöd till politiska partier 571 571 0 593 550

Övrig verksamhet 4 230 4 452 -222 3 789 3 821

Facklig tid 1 419 1 591 -172 1 394 1 190

Fysiska och tekniska planer 0 0 0 0 15

Näringslivsfrämjande åtgärder 135 68 67 110 105

Turistverksamhet* - - - - 414

Allmän kulturverksamhet 289 272 16 254 390

Bibliotek 4 764 4 903 -139 4 660 4 468

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

Adm. Affärs- och resultatenhet 0 0 0 19 0

Fördelade lokalkostnader 0 -4 151 4 151 1 870 0

Kommunledningskontoret 22 961 22 783 179 21 341 20 780

Total 36 756 32 927 3 829 36 589 35 047

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

**Verksamheten har upphört från och med 2013.

Attraktiv arbetsgivare
Med anledning av stora pensionsavgångar de när- 
maste tio åren är en av Hylte kommuns utmaningar att 
rekrytera nya medarbetare och behålla de som redan 
finns i organisationen. För att lyckas med detta är det 
av största betydelse att kommunen upplevs som en at-
traktiv arbetsgivare. 

Ett utvecklingsområde är att erbjuda deltidsanställda 
utökad sysselsättningsgrad. Med hjälp av en påbörjad 
omvärldsanalys kommer kommunen se vilken inrikt-
ning som ska tas för att erbjuda deltidsanställda den 
sysselsättningsgrad de önskar. 

Kommunens ledningsgrupp sammanträder varje vecka och leds av kommunchef Per Borg.
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Räddningsnämnden

Hur är det att arbeta som extern utbildare och vid utryckningar som insatsledare?

Vad innebär ditt arbete?

- Jag håller externa utbildningar om brandskydd och 
första hjälpen på företag och skolor, jag utbildar 
även kommunanställd personal. Jag är även operativt  
insatsledare vilket innebär att jag leder räddningsin-
satsen vid olyckor.

Hur ser en vanlig dag ut?

- Jag planerar och håller i olika utbildningar. Det är 
viktigt att våra kommuninvånare vet hur man före-
bygger och undviker olyckor men även hur man agerar 
om olyckan skulle vara framme. 

Hur kom det sig att du valde det här yrket? 

- Efter lumpen kände jag mig rastlös, jag jobbade 
som badmästare på Örnahallen men ville göra något 

mer. Min farmor såg att kommunen sökte deltidare, 
så jag hoppade på och det var ju roligt, så jag fort-
satte på den banan. Jag började som deltidsbrand-
man hösten 2001 och jobbar heltid sedan våren 2009.

Blev det som du trodde?

- Jo det stämde hyfsat. Men yrket är ju mycket mer 
än att släcka bränder inte minst på larmfronten med 
boskap som fastnat, trafikolyckor och sedan ett antal 
år tillbaka IVPA (i väntan på ambulans). Sedan till-
kommer ju återställning som kan ta minst lika lång tid 
som att släcka till exempel en brand.

Vad är det bästa med jobbet?

- Bra arbetskamrater helt klart. 

Erik Lindqvist, utbildare & insatsledare
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Räddningsnämnden

Nämnden i korthet

Avvikelse 2014: - 666 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

•	 Räddningstjänst

•	 Tillsynsverksamhet

•	 Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

•	 Brandskyddsutbildning

•	 Rådgivning

•	 Krisberedskap

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingson

Ansvarig kontorschef: Magnus Åman

Måluppfyllelse

Räddningsnämnden har fem aktiviteter som följs upp 
i nämndens kvalitetsarbete. Aktiviteten som gäller hur 
medborgare upplever räddningstjänstens insats vid 
utryckning har inte kunnat utvärderas på grund av att 
en tjänst varit vakant. Övriga fyra aktiviteter är helt 
eller delvis uppfyllda.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomi

I förhållande till en budget på 9 806 tkr redovisas 
en negativ avvikelse med 666 tkr. Den negativa av-
vikelsen beror bland annat ett nytt AB-avtal (allmänna 
bestämmelser) som trädde i kraft den 1 oktober 2014 
och reglerar hur mycket varje brandman får i bered-
skapsersättning. Förändringen i avtalet innebär ökade  
personalkostnader med ungefär 150 tkr per år. 

Den negativa avvikelsen orsakas också av sänkta 
bidrag från MSB (myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap). Bidraget för förrådshållning har tagits bort 
och under 2014 har även kompensationsersättning för 
utbildning av brandmän sänkts från 23 tkr per person 
till 12 tkr per person. 

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

Viktiga händelser under året

•	 Räddningstjänsten har genomfört 176 uppdrag 
under 2014. Det är en minskning med 23 upp-
drag jämfört med 2013. 

•	 En samverkansövning har genomförts med de 
Halländska kommunerna och Länsstyrelsen. Äm-
net för övningen var utsläpp av olja.  

•	 Riktlinjer för hot och våld mot förtroendevalda 
har utarbetats och antagits av fullmäktige.

•	 Tre kontorsvisa krisledningsövningar har genom-
förts med omsorgskontoret, samhällsbyggnads-
kontoret och barn- och ungdomskontoret. 

Ibland behöver räddningstjänsten komma fram i svår terräng.
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Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2013 2012

Räddningstjänst 9 806 10 372 -566 10 043 9 744

Krishantering 0 100 -100 0 0

Total 9 806 10 472 -666 10 043 9 744

Framtid

Ny förstabil 
I juni 2014 tog fullmäktige beslut om att en ny första-
bil ska upphandlas. Den nya bilen kommer att vara 
både släck- och räddningsbil och förväntas kunna tas i 
drift i maj 2015. 

Ansträngd ekonomi
Ekonomin för räddningsnämnden är ansträngd. En 
konsekvens av Stora Ensos neddragningar är minskad 
efterfrågan på utbildning vilket innebär lägre intäkter 

för räddningsnämnden. 2015 är bedömningen att in-
täktsbortfallet uppgår till cirka 200 tkr. 

Utbildning av deltidsbrandmän är en betydelsefull in-
sats som säkerställer god kvalitet på utfört arbete. När 
deltidsbrandmän genomgår utbildning ersätts de för 
förlorad arbetsinkomst. Eftersom utbildningsbehovet 
av nya deltidsbrandmän bedöms vara stort de kom-
mande åren kommer nämnden att ha fortsatt höga ko-
stnader för utbildning.

Räddningstjänsten genomför regelbundet övningar - här rökdykning och evakuering av en nödställd docka.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Hur är det att arbeta som planarkitekt?

Vad innebär ditt arbete?

- Jag gör detalj- och översiktsplaner som berättar vad 
man får göra på just ett specifikt område, hur mark-
en får användas. Om det är för exempelvis bostads- 
byggnation, industrimark eller fritidsområde. Det är 
inte bara en karta utan en massa olika handlingar 
som ingår i en detaljplan. Vill någon ändra i en plan 
så beskriver jag hur området ser ut idag och vad en 
planändring skulle innebära. 

Hur ser en vanlig dag ut?

- Det finns inte så många vanliga dagar. Eftersom jag är 
själv i mitt yrke, i större kommuner har man ofta flera 
planarkitekter, så är jag inblandad inom många om-
råden. Utöver planarbetet med faktainsamling och an-
alyser, förbereder jag ärenden till nämnden och presen-
terar dem för politikerna. Jag sitter också med i olika 
samverkansgrupper med exempelvis Länsstyrelsen och 
kommunerna runt omkring.

Hur kom det sig att du valde det här yrket?

- Direkt efter lumpen läste jag en kurs i kulturgeografi

där vi läste mycket om samhället, hur städer utvecklas 
med mera. Jag kände direkt att det lockade mig och 
så hittade jag en utbildning som planarkitekt i Karl-
skrona. 

Blev det som du trodde?

- Både och skulle jag säga. Jag sitter och gör detalj-
planer, det var väntat, men jag gör så mycket mer än 
det eftersom jag är ensam i mitt uppdrag. Jag åker på 
många specialuppdrag som jag inte hade fått ta del av 
annars. Det är spännande även om jag önskar att vi 
hade varit fler, det hade underlättat. 

Vad är det bästa med jobbet?

- Det bästa är att jag är en aktiv del i samhällsutveck-
lingen, att jag kan påverka. Folk frågar vad jag tycker 
och det känns fantastiskt coolt. Väldigt, väldigt roligt, 
läskigt och svårt. Även om det är politiska beslut som 
avgör så arbetar jag tillsammans med exploatören för 
att förbereda och komma fram med förhoppningsvis 
bra förslag. Jag är en del i samhällsutvecklingen. Det 
trivs jag med. 

Cecilia Emanuelsson, planarkitekt
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Måluppfyllelse
Av nämndens 13 serviceåtaganden inom fyra områden 
är det 12 som helt eller delvis uppfyllts. Vid bokslut 
2013 var nämndens samtliga serviceåtaganden helt el-
ler delvis uppfyllda. 

✔ Avfall

✔ Bygglov värmepumpar och avlopp

● Gator och vägar

✔ Vatten och avlopp

Det åtagande som inte uppfyllts 2014 gäller upptag-
ning av sand/gatusopning och anledningen var att avtal 
med entreprenör inte hunnit tecknas i tid.

De områden som delvis uppnått god kvalitet är daglig 
tillsyn av badplatserna och slagning av gräs på grön- 
ytorna, i båda fallen orsakad av personalbrist.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Viktiga händelser under året

•	 Med hjälp av medel från Energimyndigheten har 
nämnden arbetat med miljö- och energieffektivi-
seringsprojekt i de kommunala fastigheterna. 

•	 I Rydöbruk har spillvattenledningar sanerats med 
hjälp av relining. Totalt kommer cirka 2 300 meter 
ledning relinas i Rydöbruk. 

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

•	 Samtliga av kommunens badplatser har blivit till-
gänglighetsanpassade.

Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2014 har uppgått 
till 17 667 tkr. Avvikelsen vid årets slut är positiv och 
motsvarar 384 tkr. Den verksamhet som bidragit mest 
till avvikelsen är Försäljning av verksamhet internt. 
Verksamheten utgörs av kost- och lokalvårdsenhet. 
God samordning av personalresurser och högre efter-
frågan av lokalvårdstjänster än beräknat har bidragit 
till att avvikelsen hamnat på 417 tkr. 

Fysisk och teknisk planering redovisar en negativ av-
vikelse med 497 tkr vilket beror på färre bygglovsan-
sökningar. 

Framtid

Fortsatt investeringsbehov inom VA
Med anledning av gamla VA-ledningar bedöms invest-
eringsbehovet vara fortsatt stort de närmaste åren. Ett 
prioriteringsområde är kommunens dricksvattennät 
där det finns behov av att förhindra läckor och mini-
mera utläckage av vattenproduktionen. 

Ett annat prioriteringsområde är planering för anläg-
gande av överföringsledningar och avveckling av av-
loppsreningsverk. Fördelarna med att ersätta avlopp-
sreningsverk med överföringsledningar är besparingar 
inom energi, kemikalier och administration.

Torups centrum upprustas 
Med start 2015 kommer Trafikverket påbörja trafik-
säkerhetshöjande åtgärder. Bland annat kommer gång- 
och cykelvägar breddas och järnvägsövergången göras 
säkrare. Parallellt med Trafikverkets arbete sker ett 
arbete med en kommunal detaljplan över Torups cen-
trum. Bakgrunden till arbetet handlar om att skapa

Samhällsbyggnadsnämnden är en mångsidig nämnd och ansvarar för områden som stadsbyggnadsfrågor, an-
vändning av markområden, vatten och avlopp, renhållning och tillsyn inom miljö och hälsoskydd. Det betyder 
att politiker och medarbetare är involverade i exempelvis samhällets utformning till underhåll av gator och vägar.    

Nämnden i korthet

Avvikelse 2014: 384 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

•	 Användning av mark och vatten

•	 Bebyggelsemiljöns utveckling

•	 Miljö- och hälsoskydd

•	 Livsmedel och dricksvatten

•	 Serveringstillstånd, tobak och läkemedel

•	 Naturvård och hållbar utveckling

•	 Gator, trafik och parker

•	 Vattenförsörjning och avloppshantering

•	 Renhållning

•	 Kostförsörjning

•	 Lokalvård

Ansvarig ordförande: Åke Morin

Ansvarig kontorschef: Mats Andresen
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Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2013 2012

Nämnd- och styrelseverksamhet 521 515 6 535 486

Fysisk och teknisk planering 4 110 4 608 -497 3 351 4 117

Gator, vägar och parkering 5 913 5 859 54 6 207 6 236

Parker 1 492 1 296 197 1 586 1 363

Miljö- och hälsoskydd 1 931 1 765 166 1 149 1 460

Miljö- och hälsoskydd hållbar utveckling 97 92 5 98 43

Alkoholtillstånd 140 121 19 133 137

Administration Samhällsbyggnadskontoret 86 86 0 150 120

Idrotts- och fritidsanläggningar 565 590 -25 543 861

Bostadsanpassning 2 134 2 019 115 3 139 2 644

Färdtjänst 1 396 1 295 100 1 341 1 307

Vattenförsörjning och avlopp -191 -20 -171 -1 589 -64

Avfallshantering -113 -860 747 -1 828 140

Administration Affärs och resultatenheten 0 0 0 -4 0

Fastighetsförvaltningen 0 0 0 0 -1 600

Fördelade lokalkostnader 0 0 0 19 0

Försäljning av verksamhet internt -28 -445 417 -448 173

    Utförarenheten 0 0 0 0 -250

    Lokalvården -14 -228 214 -291 -299

    Kostenheten -14 -217 203 -157 723

Summa 18 051 16 920 1 131 14 382 17 424

Avsättning Vattenförsörjning och avlopp - - 155 -

Avsättning deponi 747 -747 1 542 -

Total 18 051 17 667 384 16 079 17 424

förutsättningar för en bättre torgmiljö, pendel-
parkering och parkområde. Under 2015 kommer 
detaljplanen beredas av kommunstyrelsen. Den 
förväntas nå fullmäktige för beslut i slutet av 2015.  

Ny översiktsplan
Under 2015 kommer ett omfattande arbete starta 
med att ta fram en ny översiktsplan. En översikt-

splan omfattar hela kommunen och anger inriktnin-
gen på hur kommunen vill utformas och främja en 
långsiktig utveckling vad gäller bebyggelse, mark- 
och vattenanvändning. Översiktsplanen ska även re-
dovisa hur kommunen hanterar frågor som rör ex-
empelvis riksintressen, kulturmiljö och strandskydd.  

Nämnden har ett brett verksamhetsområde, bland annat renhållning, tillstånd för bygglov och samhällsutsmyckning.
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Arbets- och näringslivsnämnden

Vad innebär ditt arbete?

- Jag har som uppdrag att bedriva insatser och akti- 
viteter som stödjer näringslivet i Hylte kommun.

Hur ser en vanlig dag ut?

- Det handlar ofta om arbete med någon kommande 
aktivitet, just nu läggs mycket fokus på en strategisk 
satsning som vi gör gällande samarbetet mellan skolan 
och näringslivet.  Jag har även många möten med per-
soner som funderar på att starta företag, jag är ute på 
företagsbesök och sitter med i många nätverk där vi 
samverkar för att lyfta företagen i regionen.

Hur kom det sig att du valde det här yrket? 

- Jag har arbetat som rekryteringskonsult i många 
år så det kändes spännande att få arbeta mot nä- 
ringslivet med andra typer av frågor. Det ger mig 
mycket energi att möta dessa entreprenörer, det är fan-
tastiskt att få ta del av deras engagemang för sina bolag

Sen är det också spännande att arbeta i en offentlig 
organisation – vilket är nytt för mig. 

Blev det som du trodde?

- Det blev mycket bättre än vad jag trodde! Jag har job-
bat som näringsutvecklare i sju månader nu, jag hade 
inga låga förväntningar på något sätt men har fått ett 
jättefint mottagande både internt och externt. Jag har 
mycket frihet under ansvar i min roll vilket sporrar mig 
och jag har en jättebra chef som stöttar mig i min nya 
roll.

Vad är det bästa med jobbet?

- Företagsbesöken! Jag får massor med energi av alla 
duktiga entreprenörer som vi har i vår kommun. Samt 
att min roll ger mig möjlighet att få vara med och 
påverka det strategiska arbetet kring hur vi i Hylte 
kommun arbetar med näringslivet. 

Hur är det att arbeta som näringslivsutvecklare?

Evelina Samuelsson, näringslivsutvecklare
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Arbets- och näringslivsnämnden

Nämnden i korthet

Avvikelse 2014: - 2 624 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

•	Arbete	och	försörjning	(Arbetsmarknadsenheten)

•	Individ	och	familjeomsorg	för	vuxna	(IFO)

•	Fritid	och	Folkhälsa

•	Företag	(Näringslivsservice)

•	Turism

Ansvarig ordförande: Lennart Ohlsson
Ansvarig kontorschef: Christer Grähs

Måluppfyllelse
Nämnden har totalt 14 serviceåtaganden inom tre om-
råden av vilka 12 är uppfyllda. Jämfört med 2013, då 
nämnden hade 13 uppfyllda åtaganden, är det en mar-
ginell försämring. 

● Arbete och försörjning

✔ Fritid och folkhälsa

● Företag

Ett av två åtaganden som inte uppfyllts gäller öppetti-
derna i Örnahallens simhall. På grund av renoveringen 
har åtagandet av naturliga skäl inte kunnat uppfyllas. 

Det andra åtagandet gäller erbjudande om tid för 
skuldsanering. Åtagandet säger att väntetiden för 
skuldsanering ska vara högst två månader. Under 2014 
har väntetiden varit i genomsnitt åtta månader och or-
saken är hög arbetsbelastning på grund av ökat antal 
ärenden gällande försörjningsstöd. 

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Viktiga händelser under året

•	 Kommunen har haft ett stort flyktingmottagan-
de, 256 flyktingar har valt att bosätta sig i kom-
munen. 

•	 Företagsklimatet har förbättrats vilket uppmärk-
sammats av Svenskt näringsliv som utsåg kom-
munen till ”Årets klättrare” 2014.

•	 Örnahallens simhall har återinvigts. Utöver reno-
veringen av simhallen har det tillkommit ett 
badlekland och en mer öppen reception med bät-
tre uppsikt in till bassängerna. 

•	 Folkhälsoprojektet Boost Hylte, med syftet att 
skapa framtidstro för unga vuxna, har pågått un-
der året.

Ekonomi
För 2014 har nämnden haft nettokostnader för mots-
varande 38 178 tkr vilket är 2 624 tkr mer än den 
budget nämnden tilldelats. Den absolut största or-
saken till avvikelsen finns inom verksamheten Ekono-
miskt bistånd. Trenden med hushåll som ansöker om 
bistånd fortsätter att öka. Den största anledningen är 
stigande arbetslöshet, mycket beroende på Stora Ensos 
personalminskning. 

Kostnader för placering på skyddat boende är ytterlig-
are en orsak till den negativa avvikelsen.

Framtid

Förbättra villkoren för arbetslösa
Viktiga frågor för nämnden kommer vara fortsatt ar-
bete med att stärka de personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Ett av flera viktiga verktyg för att 
förbättra villkoren för arbetslösa är med hjälp av pro-
jektet biologdesignern. Biologdesignern är ett projekt 
där nämnden stöttar deltagare såväl i grupp som indi-
viduellt för att de ska komma ut i arbetslivet. 

Utveckling av Örnahallens utbud
Utveckling och förbättring av utbudet på Örnahallens 
Hälsocenter är en ständigt pågående process. Tack vare 
renoveringen finns nu bättre förutsättningar för detta. 
Med ett tydligt kundfokus är målsättningen att maxi-
mera nyttan för besökarna. Nämnden planerar för att 
kunna erbjuda simskolor för vuxna då detta efterfrå-
gats. Andra hälsoinsatser kommer också vidareutveck-
las, både på individ- och gruppnivå. 

Grunden i nämndens uppdrag är en arbetslinje för vuxna för att skapa ekonomisk och social trygghet. Nämnden 
ansvarar också för frågor inom näringsliv, turism, fritid, och folkhälsa. Nämnden fyller därmed en viktig funktion 
för företag, företagsetablering och främjandet av en hälsosam livsstil.

Renoveringen av Örnahallen har pågått under större delen av 2014.
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Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2013 2012

Nämnds- och styrelseverksamhet 399 371 28 335 335

Näringslivsfrämjande åtgärder 1 247 1 228 19 1 206 2 032

Turistverksamhet* 462 553 -91 469 -

Allmän fritidsverksamhet 1 662 1 585 77 1 548 1 401

Stöd till studieorganisationer 300 300 0 295 300

Idrotts- och fritidsanläggningar 10 966 11 027 -61 10 192 9 927

Kontorsövergripande 1 680 1 566 115 1 542 1 489

Institutionsvård för vuxna 1 388 954 434 1 912 1 528

Öppna insatser för vuxna 717 698 19 680 729

Övrig vuxenvård 304 618 -314 1 406 495

Ekonomiskt bistånd 8 342 10 766 -2 424 9 519 9 214

Ärendehandläggning vuxen 3 735 3 868 -134 3 584 3 212

Flyktingmottagande -237 -237 0 -1 892 -241

Arbetsmarknadsåtgärder 4 590 4 882 -292 4 931 4 818

Total 35 554 38 178 -2 624 35 726 35 239

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

Boost Hylte
Boost Hylte är ett folkhälsoprojekt som finansieras av 
Leader Halland, Region Halland och Hylte kommun. 
Projektet startade i januari 2014 och kommer även 
pågå 2015. Boost Hylte vänder sig till unga vuxna i 

åldrarna 18-29 år. Med hjälp av workshops, föreläsn-
ingar och studiebesök är syftet att skapa framtidstro. 
Man vill visa på möjligheterna med att bo och verka 
i kommunen och öka tilltron till den egna förmågan. 

Idrottsskolan drivs av Örnahallens Hälsocenter i samarbete med flera olika idrottsföreningar.
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Barn- och ungdomsnämnden

Vad innebär ditt arbete?

- Det innebär att jag har det pedagogiska ansvaret för 
förskoleklassen på Landeryds skola. Jag planerar, ut-
för och utvärderar verksamheten i förskoleklassen. Att 
arbeta i förskoleklass innebär också att lägga mycket 
fokus på att skapa ett gott gruppklimat och att arbeta 
för en god relation mellan skola och hem.

Hur ser en vanlig dag ut?

- Dagen börjar med att jag förbereder inför dagens 
verksamhet. På morgonen är det även en del kontakt 
med föräldrar som ringer eller kommer till skolan.  
Under dagen arbetar och leker förskoleklassen med  
avbrott för rast och mat. Dagarna ser olika ut beroende 
på vilken fast aktivitet det finns på schemat. Efter att 
eleverna har gått hem planerar och utvärderar jag  
arbetet. Eftermiddagarna består även av möten och 
föräldrakontakter.

Hur kom det sig att du valde det här yrket? 

- Jag började arbeta som vikarie på en förskola och 
eftersom jag trivdes väldigt bra med det bestäm-
de jag mig för att utbilda mig till förskollärare.

Blev det som du trodde?

- Ja, det tycker jag nog. Eftersom jag hade arbetat med 
yrket innan jag utbildade mig så visste jag vad det in-
nebar.

Vad är det bästa med jobbet?

- Att möta och lära känna alla glada elever och deras 
föräldrar, att känna att man gör skillnad. Det är också 
fantastiskt att ha möjlighet att påverka arbetsdagarnas 
innehåll, att ingen dag är den andra lik. 

Barn- och ungdomsnämnden

Hur är det att arbeta som förskollärare?

Anette Huttu, förskollärare
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Barn- och ungdomsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Nämnden i korthet

Avvikelse 2014: 5 067 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: Arne Huseby

Måluppfyllelse
Av 35 serviceåtaganden inom sex områden har 22 åta-
ganden uppfyllts. Ett åtagande har inte uppfyllts, 11 
åtaganden är delvis uppfyllda och ett har inte kunnat 
utvärderas. Med 33 helt och delvis uppfyllda åtagan-
den är resultatet från måluppfyllelsen bättre än 2013.

● Förskola

✔ Fritidshem

● Grundskola

● Gymnasieskola

● Vuxnas lärande

● Familjecentralen

Det åtagande som inte uppfyllts gäller genom- 
snittlig meritpoäng inom gymnasieskolan. Enligt åta-
gandet ska gymnasieeleverna ha en meritpoäng i nivå 
med riksgenomsnittet. I Hylte kommun ligger merit- 
poängen på 12,1 vilket är lägre än genomsnittet i riket 
som motsvarar 14,0. 

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Viktiga händelser under året

•	 Elevkullarna i både förskolan och grundskolan 
har ökat, framförallt på grund av att Hylte kom-
mun tagit emot fler asylsökande än vad som 
beräknats.

•	 Andelen elever behöriga till nationellt gymnasie-
program har ökat med 12,8 procentenheter till 
93,0 procent. 

•	 Andelen elever med betyget lägst godkänt i alla 
ämnen har ökat med 14,4 procentenheter till 
80,2 procent. 

•	 En sammanslagning av Traineegymnasiet och 
Vildmarksgymnasiet har påbörjats och från och 
med 1 februari 2015 är båda gymnasieskolorna 
lokaliserade i Unnaryd. 

Ekonomi

Barn- och ungdomsnämndens budget har under 2014 
uppgått till 253 862 tkr. Vid bokslutet redovisar nämn-
den en positiv avvikelse med 5 067 tkr. Avvikelsen be- 
ror främst på intäkter från Migrationsverket för 
ensamkommande flyktingbarn och asylbarn. Av flyk- 
tingverksamhetens totala avvikelse på 6 237 tkr är 
4 273 tkr hänförda till kvartal fyra 2013. Tidigare 
har redovisning skett enligt kontantprincipen vilket  
innebär att intäkter bokförs när de inkommer till kom-
munen och inte på den period de avser, nu bokförs de i 
stället på den period de avser men det innebär att även 
intäkter för kvartal fyra 2013 är inräknat i 2014 års 
resultat.

Ytterligare en verksamhet som redovisar en kraftig 
avvikelse är Gymnasieskolan med -3 572 tkr. Anled-
ningen till avvikelsen är färre antal elever än beräknat. 
Dessutom har interkommunala avgifter betalats för i 
genomsnitt 401 elever vilket också är fler än beräknat.

Framtid

Översyn av elevhälsoarbetet
En översyn av elevhälsoarbetet har påbörjats och kom-
mer att fortsätta under 2015. Bland annat handlar det 
om hur resurser ska fördelas. En målsättning är att var-
je skolenhet ska ha tillgång till specialpedagoger efter 
elevers behov. 

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, skola och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar också för 
familjerådgivning, delar av individ- och familjeomsorg samt HVB-boende (hem för vård och omsorg) för ensam-
kommande flyktingbarn. Att ge barn och unga en så bra start som möjligt i livet ses som nämndens huvuduppdrag. 
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Barn- och ungdomsnämnden

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2013 2012

Nämnd och styrelse 475 419 56 422 388

Musikskola/ kulturskola 2 060 2 048 12 1 900 1 880

Fritidsgårdar 175 140 35 133 199

Öppen förskola 511 476 36 467 649

Förskola, pedagogisk omsorg 41 607 41 454 153 39 983 40 692

Fritidshem 9 629 9 426 203 8 859 8 156

Förskoleklass 3 808 3 965 -157 3 648 2 987

Grundskola, särskola, asyl 113 944 114 184 -240 110 783 106 500

Gymnasieskola 52 859 56 433 -3 572 57 372 56 995

Lärcentrum/Vuxenutbildning 2 325 2 524 -199 2 870 3 030

Svenska för invandrare 1 271 1 271 0 1 232 1 288

Förvaltningsgemensamma kostnader 7 796 7 048 748 6 863 6 570

Central administration 4 333 3 697 636 3 036 2 821

Familjecentralen 13 072 11 948 1 123 11 232 12 391

Flyktingmottagande 0 -6 237 6 237 0 0

Total 253 862 248 795 5 067 248 800 244 546

Mottagande av nyanlända ska utvecklas
Arbetet med mottagande och integration av nyanlända 
och asylsökande barn kommer utvecklas och organi-
seras i samarbete med andra aktörer. 

Nya övergripande planer
Barn- och ungdomsnämnden kommer att förbättra och 
ta fram flera övergripande planer. Planerna kommer 
beröra områden som systematiskt kvalitetsarbete, ar-
betsmiljö, personalförsörjningsplan och kartläggning 
av lärarnas legitimation och behörighet. 

På Fritidshemmensdag den 8 maj 2014 samlades många barn för lekar, uppträde, ballonguppsläpp och tårta på Lindekullen i Hyltebruk.
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Omsorgsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Vad innebär ditt arbete?

- Jag utreder och bedömer brukarens behov av särskilt 
stöd i vardagen. Det kan handla om en person som 
varit på sjukhus och som behöver stöd för att klara 
av att komma hem igen eller en person som har ett 
funktionshinder som gör att de behöver ha hjälp av 
personlig assistent eller liknande. 

Hur ser en vanlig dag ut?

- Oj, det finns inga vanliga dagar tror jag men en stor 
del av arbetet handlar om att möta andra människor. 
Att träffa personen ifråga, kanske deras anhöriga och 
andra professioner runt personen för att genom samtal 
utreda hjälpbehovet. Det blir många möten och te- 
lefonsamtal. Det gäller att vara kreativ och hitta lös-
ningar.

Hur kom det sig att du valde det här yrket? 

- Mitt första sommarjobb var på ett särskilt boende för 

äldre. Det var ett roligt jobb men jag kände att jag ville 
jobba med människor på ett annat sätt och då kände 
jag att socionomyrket nog skulle passa mig.

Blev det som du trodde?

- Jo, det blev ungefär som jag tänkt mig. Fördelen med 
att arbeta i Hylte är att jag har en bredare målgrupp än 
vad man har i större kommuner. Jag arbetar inte bara 
inom äldreomsorg utan även med funktionshinder och 
psykisk ohälsa. Jag träffar människor i alla åldrar, allt 
från små barn till personer som är över 100 år gamla.  
Det är väldigt roligt.

Vad är det bästa med jobbet?

- Helt klart att träffa så många människor. Allra bäst är 
det när man arbetat intensivt för att komma på en lös-
ning på ett problem och när vardagen börjar fungera 
och personen och de anhöriga känner sig trygga och 
glada. Då är det riktigt roligt.

Omsorgsnämnden

Hur är det att arbeta som omsorgshandläggare?

Frida Gustafsson, omsorgshandläggare
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Omsorgsnämnden

Måluppfyllelse
Nämnden har totalt 25 serviceåtaganden inom fem 
områden. 20 åtaganden är helt uppfyllda, fem är inte 
uppfyllda. De åtaganden som inte uppfyllts finns inom 
omsorg i hemmet, boende samt stöd och service i 
hemmet. Måluppfyllelsen för nämnden som helhet är 
sämre än 2013 då 23 åtaganden var helt eller delvis 
uppfyllda. 

✔ Anhörigstöd

● Boende

● Omsorg i hemmet

✔ Bostad med särskild service

● Stöd och service i hemmet

De åtaganden som inte uppfyllts gäller bland annat 
svarstid på larm. Det har varit en hel del problem med 
tekniken och det har inte heller gått att få fram någon 
säker statistik. 

Det har även varit problem med ett par åtaganden 
som gäller handläggningstid innan ansökningar be-
slutats. Förseningarna berodde i flera fall på att nästa 
sammanträde för arbetsutskottet inväntades. I ett par 
ärenden inväntades uppgifter från andra aktörer.

Ett serviceåtagande som inte uppfyllts gäller att på ett 
säkert sätt hantera nycklar för omsorgstagare i hem-
met. En nyckel hade kommit bort och det åtgärdades 
genom att låset byttes ut samma dag.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomi

Omsorgsnämnden har under 2014 haft en budget på 
158 298 tkr. Vid årets slut redovisas en positiv av-
vikelse med 1 157 tkr. Positiv avvikelse finns bland an-
nat inom serviceområdet omsorg i hemmet där de olika 
områdena i större utsträckning än tidigare kunnat 
samordna personalresurser. Även inom verksamheten 
för boendestöd är avvikelsen positiv då antal stödtim-
mar i ett tidigare omfattande ärende kunnat minskas. 

Särskilt boende har en negativ avvikelse på gund av 
behov av extraförstärkning. Även inom LSS finns en 
negativ avvikelse, bland annat orsakat av ett tillkom-
mande ärende inom personlig assistans.

Framtid
Socialpsykiatri
Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven 
av dagverksamhet och boendestöd med all sannolikhet 
att fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta att utveck-
la boendestöd och boende för att kunna arbeta med 
målgruppen på hemmaplan och därmed undvika mer 
kostnadsintensiva insatser.

Stort rekryteringsbehov
I Hylte kommun kommer cirka 24 procent av om-
sorgsassistenterna, 26 procent av de legitimerade me-
darbetarna och 29 procent av cheferna gå i pension 
de närmaste nio åren. För att kunna tillgodose ökade 
omsorgsbehov är det viktigt att fokus på kompetensut-
veckling, god arbetsmiljö och rekrytering prioriteras.

Viktiga händelser under året

•	 Omsorgsnämnden har fått flera positiva resultat 
i en nationell kvalitetsundersökning, totalt hade 
resultatet förbättrats i 23 av 31 jämförbara indi-
katorer.

•	 Arbetet med att införa eHälsa har påbörjats och 
syftet är att invånarna ska erbjudas bättre service, 
ökad insyn, delaktighet och tillgänglighet till so-
cialtjänsten. 

•	 Förebyggande insatser har stärkts genom att 
sjukgymnaster tillsammans med rehab assistenter 
startat upp handträningsgrupper på kommunens 
särskilda boenden. 

•	 Under året har det genomförts en demensföreläs-
ning där drygt 200 medarbetare deltog. 

Nämnden i korthet

Avvikelse 2014: 1 157 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

•	 Äldreomsorg

•	 Omsorg om funktionshindrade

•	 Kommunal hälso- och sjukvård 

Ansvarig ordförande: Bo-Gunnar Åkesson

Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

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

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2013 2012
Omsorgsnämnden 336 424 -88 443 377

Vård och omsorg 118 887 116 668 2 219 117 428 113 583

Handikappomsorg 24 087 25 672 -1 584 22 632 22 129

Förebyggande verksamheter 6 269 6 217 53 5 954 5 162

Kontorsledning 8 718 8 161 557 7 758 8 924

Total 158 298 157 142 1 157 154 215 150 176

Ett led i det här arbetet är ansökan om att få starta 
Vård och Omsorgscollege. Målsättningen är att öka 
intresset för utbildning och underlätta framtida rekry-
tering. 

Fortsatt fokus på förebyggande arbete
Ytterligare fokus och utmaningar framöver är att un-
derlätta för den enskilde att bo kvar hemma och mot-

verka mer kostnadsintensiva insatser. Nämnden bör 
därför fortsätta arbetet med förebyggande insatser där 
omsorgstagarens resurser uppmärksammas istället för 
dennes hjälpbehov.

Ett komplement till den kommunala verksamheten är Guldkanten där människor jobbar frivilligt för att bryta isolering och ensamhet.



Finansiell analys 
         och räkenskaper
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Finansiell analys

Årets resultat och jämförelsestörande poster
2014 2013 2012

Årets resultat (mkr) 11,8 5,6 2,7

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

Årets resultat exkl jämförelsestörande 
poster (mkr) 11,8 0,1 -6,8

Årets resultat i relation till skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning (%) 2,3 1,1 0,6

Årets resultat exkl jämförelsestörande 
poster i relation till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning (%) 2,3 0,0 -1,4

Hylte kommuns resultat för 2014 uppgår till 11,8 mkr 
vilket innebär en avvikelse på 5,2 mkr jämfört med 
det budgeterade resultatet. Den största förklaringen 
till avvikelsen är att nämnderna har redovisat en 
positiv avvikelse mot budget med 7,0 mkr. En annan 
förklaring är att Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 
retroaktivt har återbetalat momskostnader, 1,1 mkr, 
för fjärrvärmeavgifter som belastat kommunen 2012 
och 2013. Ytterligare orsaker till avvikelsen är att 
försenade investeringar har gjort att avskrivningarna 
blivit lägre än budgeterat samt att den låga räntan 
påverkat finansnettot positivt.

En del av Torups skola har rivits för att ge plats åt 
den nya förskolan och biblioteket. Det har medfört en 
utrangeringskostnad för motsvarande 0,9 mkr. Till-
sammans med en realisationsvinst på 0,2 mkr ingår 
den i resultatet. 

I jämförelse med föregående år är resultatet 6,2 
mkr bättre. I resultatet 2013 ingick dock två 
jämförelsestörande poster. Kommunen erhöll 9,3 mkr 
i återbetalda försäkringspremier från AFA. Dessutom 
gjordes en reglering gentemot Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder för motsvarande 4,5 mkr av vilka 3,7 
mkr belastade driften. Resterande belopp, 0,8 mkr, hade 
direkt koppling till kommunens investeringsprojekt 
och bokfördes därför som en investeringsutgift.

Exkluderas posterna ovan uppgick resultatet 2013 
till 0,1 mkr. Detta innebär att kommunens resultat  
exklusive de jämförelsestörande posterna 2013 har 
förbättrats med 11,7 mkr. En förklaring till förbätt-
ringen är att en omläggning skett i det kommunala 
utjämningssystemet vilken gett kommunen en intäkts-
förstärkning med cirka 9 mkr. Ytterligare en förklaring 
är nämndernas avvikelse mot budget med 7,0 mkr 
vilket kan jämföras med bokslut 2013 då den var 
negativ med 2,3 mkr.

Årets resultat i relation till skatteintäkter utgör 2,3 
procent vilket är bättre än fullmäktiges mål om ett 
resultat på minst 2 procent under en femårsperiod. 
Generellt brukar ett resultat runt 2 procent betrak-
tas som god ekonomisk hushållning, eftersom ett 
sådant resultat ger utrymme till att över en längre tid 
skattefinansiera större delen av normala investerings-
volymer i en kommun. Målnivån i Hylte kommun för 
2014 är satt till 1,0 procent vilket innebär att målet är 
uppnått.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Förändring i procent 2014 2013 2012

Skatteintäktsutveckling 3,5 1,9 2,3

Nettokostnadsutveckling 2,4 1,2 2,6

Nettokostnadsuveckling nämnder 0,7 2,0 2,5

En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hus- 
hållning är att nettokostnaderna inte utvecklas i en 
snabbare takt än skatteintäkterna. Både under 2013 
och 2014 har detta uppnåtts. 

Under 2014 har skatteintäkter och bidrag ökat med 
3,5 procent (1,9 procent 2013). Orsaken till öknin-
gen jämfört med 2013 är framförallt beroende på om- 
läggningen i det kommunala utjämningssystemet. 

De preliminära skatteintäkterna är baserade på prog-
nosen i december från Sveriges kommuner och landsting 
(SKL). I den ingår även den definitiva slutavräkningen 
för 2013, -1,1 mkr. Den preliminära slutavräkningen 
för 2014 är 0,1 mkr. I februari 2015 har SKL kommit 
med en ny prognos över den preliminära slutavräknin-
gen för 2014. Hade denna prognos använts hade resul-
tatet varit 0,4 mkr sämre.

Verksamhetens nettokostnad har ökat med 2,4 pro-
cent (1,2 procent 2013). Ökningen förklaras med att 
avskrivningarna varit högre än tidigare år och att per-
sonalkostnader ökat på grund av nytt löneavtal.

Balanskravet 2014
Årets resultat 11,8

Avgår vinster vid avyttring -0,2

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 11,6

Avgår medel till RUR 0,0

Tillkommer medel till RUR 0,0

Årets balanskravsresultat 11,6

Balanskravsresultat från tidigare år 0,0

Summa balanskravsresultat 11,6

Finansiell analys
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FINANSIELL ANALYS 

År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen. Bak-
grunden till kravet handlar om att dagens kostnader 
inte ska övervältras på kommande generationer. Det 
kan därmed ses som en miniminivå för god ekonomisk 
hushållning. I den budget som upprättas måste därför 
intäkterna överstiga kostnaderna. Skulle kommunen 
redovisa ett negativ resultat måste det, med få undan-
tag, regleras inom tre år. 

2013 kompletterades lagstiftningen med möjlighet 
att reglera intäkter över tid genom en resultatutjäm- 
ningsreserv (RUR). Tanken med RUR är att kommunen 
ska ges bättre förutsättningar att möta svängningar i 
konjunkturcykler, med syfte att täcka vikande skatte-
underlag vid befarad eller konstaterad lågkonjunktur. 

Kommunen har enligt fullmäktiges riktlinjer möjligt 
att reservera ytterligare medel till RUR (totalt 1,5 mkr) 
då årets balanskravsresultat överstiger 2 procent av  
skatter och bidrag. 

Driftskostnadsandel
procent 2014 2013 2012

Driftkostnadsandel 97,7 98,9 99,4

varav:

   verksamhetens intäkter och kostnader 90,4 91,6 92,8

   varav avskrivningar 6,3 6,1 5,6

   varav finansnetto 1,0 1,1 1,0

En grundläggande förutsättning för att uppnå och 
vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan löpande intäkter och kostnader är 
god. Ett mått på denna balans är driftskostnadsandel 
som innebär att verksamhetens nettokostnad inklusive 
finansnetto relateras till skatteintäkter och bidrag. Re-
dovisas en driftskostnadsandel under 100 procent har 
kommunen en positiv balans. Då årets resultat utgör 
2,3 procent av skatteintäkter och bidrag innebär detta 
att driftskostnadsandelen motsvarar 97,7 procent. 

Avskrivningarnas andel av skatteintäkterna har ökat 
de senaste fem åren till 6,3 procent. Ökningen är en 
direkt konsekvens av stigande investeringsvolymer. 

Finansnettot ligger på samma nivå som föregående år, 
vilket även är i nivå med de tre senaste åren. Under 
denna period har kommunen samtidigt ökat sina lång-
fristiga lån med ungefär 100 mkr. Att inte finansnet-
tot gjort anspråk på en större del av skatteintäkterna 
beror på det låga ränteläget. Kommunens genom 
snittliga ränta har sjunkit till cirka 1,8 procent. 

Verksamhetens intäkter och kostnader har gjort an-
språk på 90,4 procent av skatteintäkterna. Det är 
lägre än föregående år (91,6 procent) och beror främst 
på att nämndernas kostnadsutveckling varit lägre än 
beräknat.

Årets investeringar

2014 2013 2012

Investeringsvolym (mkr) 45,7 56,9 64,8

Investeringsvolym/bruttokostnad (%) 6,8 8,6 10

Självfinansieringsrad (%) 95,4 62,4 45,6

Kommunens investeringsutgifter uppgår till 45,7 mkr, 
vilket är 11,2 mkr lägre än 2013. Den totala investe- 
ringsbudgeten uppgår till 95,6 mkr. Att mindre än 50 
procent av budgeten förbrukats förklaras med förse-
nade upphandlingar, projekt som ligger vilande och 
brist på personal som kan driva projekten. 

En konsekvens av försenade investeringar är att av-
skrivningarna fallit ut lägre än budget (3,1 mkr). 
Risken med försenade investeringar är att de  kan  
sammanfalla med framtida planerade investeringar. 
För att få en bättre kontroll på investeringarna och 
dess planering har ett arbete inletts med att se över  
investeringsprocessen.

De största investeringsutgifterna under 2014 har  
kommunens fastighetsbestånd haft med 28,5 mkr. Två 
stora projekt har avslutats under året, Torups förskola 
och bibliotek samt renoveringen av Örnahallen. Reno-
veringen av Örnahallen har haft en total budget på 
30,5 mkr och den totala investeringsutgiften uppgår 
till 30,6 mkr. Projektbudgeten för Torups förskola och 
bibliotek har uppgått till 16 mkr. 

Ett vanligt mått när investeringar analyseras är själv-
finansieringsgraden. Måttet beskriver hur stor del av 
kommunens investeringar som kan finansieras med 
skatteintäkter när den löpande driften är finansierad. 
Måttet mäts genom att årets resultat och avskrivnin-
gar relateras till investeringsvolymen. En hög självfi-
nansieringsgrad innebär en liten eller ingen ökning av 
låneskulden, vilket förbättrar eller bibehåller det finan-
siella handlingsutrymmet. 

Självfinansieringsgraden har förbättrats betydligt jäm-
fört med 2013, från 62,4 procent till 95,4 procent. 
Anledningen till förbättringen är dels det starka resul-
tatet på 11,8 mkr och dels en lägre investeringsvolym 
är beräknat. Kommunens målsättning, att kunna hålla 
en självfinansieringsgrad på minst 80 procent under en 
femårsperiod, har uppnåtts. Målnivån för 2014 är satt 
till 81 procent, även detta mål har uppnåtts. 

I fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
ska nettoinvesteringarna, under en femårsperiod, inte 
överstiga 10,0 procent av skatter och bidrag. Uppnås 
det här målet finns det goda möjligheter att hålla en 
hög självfinansieringsgrad. För 2014 var målet satt till 
11,3 procent och uppnås med 2,2 procentenheter. 
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Ytterligare ett mått som brukar användas är investe- 
ringsvolymen i relation till kommunens bruttokostnad. 
För 2014 uppgår det här måttet till 6,8 procent vilket 
är 1,8 procent lägre än 2013. Snittet i Sverige ligger 
kring 5 procent. 

Soliditet
Soliditet enligt balansräkningen

procent 2014 2013 2012

Soliditet 27,4 28,0 28,0

Tillgångsförändring 10,1 4,0 10,5

Förändring av eget kapital 8,0 3,9 1,9

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella handlingsutrymme. Soliditeten visar hur stor 
andel av kommunens tillgångar som finansierats med 
egna medel, det vill säga skattemedel. Ju högre solid-
itet desto lägre skuldsättningsgrad. Förändringen i 
måttet är beroende av investeringstakt, nyupplåning, 
andra skuldförändringar och det ekonomiska resulta-
tet. Måttet bör studeras ur en flerårsperiod för att se 
om det finns en kapitaluppbyggande eller kapitalför-
brukande trend. 

Med anledning av höga investeringsvolymer har kom-
munens soliditetsutveckling varit negativ de senaste 
fem åren. För 2014 uppgår soliditeten till 27,4 procent 
vilket är över målnivån med 2,2 procentenheter. Full-
mäktige har även ett långsiktigt mål om att soliditeten 
under en femårsperiod ska uppgå till i genomsnitt 30 
procent. 

Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning 
är att soliditeten över en längre period inte försvagas 
utan utvecklas i positiv riktning vilket medför att kom-
munen blir mindre skuldsatt och ökar det finansiella 
handlingsutrymmet i framtiden. 

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

procent 2014 2013 2012
Soliditet inkl samtliga pensionsförpliktelser 
och löneskatt -13,4 -21,3 -18,9

Om pensionsförmåner intjänade fram till 1998 (kom-
munens ansvarsförbindelse) läggs in som en avsättning 
i balansräkningen sjunker soliditeten till -13,4 procent. 
Jämfört med 2013 (-21,3 procent) är detta en klar för-
bättring. Förbättringen beror bland annat på utbetal- 
ningar och att Skandia, kommunens pensionsförval-
tare, tagit bättre hänsyn till Ädel-avtalet.

Kommunalskatt
Kommunens skattesats på 21,45 procent har varit 
oförändrad sedan 2006. Ingen skattehöjning har gjorts 
inför 2015. Den landstingskommunala skattesatsen till 
Region Halland uppgår till 10,42 procent. Inför 2015 

har Region Halland höjt skatten till 10,82 procent. En 
låg skattesats brukar anses vara en styrka för att på 
sikt stärka den finansiella positionen. 

Likviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsik-
tiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande 
kassalikviditet i kombination med en oförändrad el-
ler förbättrad soliditet indikerar att det finansiella  
handlingsutrymmet stärkts. 

Under 2014 har kassalikviditeten, 98,4 procent, 
stärkts betydligt vid en jämförelse med 2013 (57,4 
procent). Förklaringen till denna förbättring är att en 
nyupplåning motsvarande 40 mkr gjordes under 2014. 
Kommunen har inte behövt göra lika stora utbetal- 
ningar som planerat på grund av att en del investe- 
ringar försenats. 

När likviditeten analyseras brukar även semester-
löneskulden beaktas. Ur en likviditetssynpunkt utgör 
denna skuld ingen risk då den inte kommer omsättas 
under året. Utesluts denna skuld hamnar kassalik- 
viditeten på över 100 procent. 

För att säkerställa betalningsberedskapen har  
kommunen en checkräkningskredit på 50 mkr med 
förmånliga villkor. Den har inte behövt utnyttjas vare 
sig under 2013 eller 2014. Om denna hade inkluderats 
hade kassalikviditeten för 2014 överstigit 100 procent. 

Avsättningar 
Kommunens avsättningar har ökat med samman-
lagt 0,3 mkr under 2014. Pensionsavsättningarna har 
förändrats marginellt mellan under 2014 och har där-
för inte haft någon påverkan på resultatet. 

Enligt beslut från fullmäktige ska eventuella överskott 
inom avfallsverksamheten sättas av för att användas 
för sluttäckningskostnader för Borabo deponi. På  
grund av lägre hanteringskostnader för sophämtning 
än budgeterat samt att verksamheten haft en vakant 
tjänst har en ytterligare 0,7 mkr kunnat sättas av 2014. 

Pensionsåtaganden
mkr 2014 2013 2012

Kortfristig skuld 15,2 14,3 14,5

Avsättning 9,1 9,1 8,5

Ansvarsförbindelse 237,0 258,9 237,0

Kommunen redovisar pensionsåtaganden enligt bland-
modellen. Blandmodellen innebär att pensionsförp-
liktelser intjänade fram till 1998 redovisas utanför  
balansräkningen som en ansvarsförbindelse, kostna-
derna uppstår först vid utbetalningstillfället. Pensions-
förpliktelser intjänade från och med 1998 redovi-
sas som en kortfristig skuld och som en avsättning i  
balansräkningen.
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Kommunens totala pensionsåtaganden inklusive löne-
skatt uppgår till 261,3 mkr vilket är 21,1 mkr lägre än 
2013. Av det totala åtagandet utgör ansvarsförbindel-
sen 237,0 mkr (90,7 procent). Minskningen av pen-
sionsåtagandet beror på att ansvarsförbindelsen min-
skat med 22,0 mkr. Som tidigare nämnts beror detta på 
utbetalningar och bättre hänsyn till Ädel-avtalet. 

Ädel-avtalet syftar på ädel-reformen som ägde rum i 
början av 1990-talet. Reformen innebar en huvudman-
naskapsförändring där cirka 60 000 personer gick över 
från landstingskommunal- till primärkommunal tjänst. 
Därtill gällde det så kallade sista-handsansvaret som 
innebar att den arbetsgivare hos vilken den anställde 
pensionerades hade betalningsansvaret för pensionen. 
Därefter slöts en överenskommelse mellan kommuner 
och landsting om att sista-handsansvaret inte skulle 
vara tillämpligt vid huvudmannaskapsförändringar, 
utan att landstingen skulle bidra till pensionskostnader 
för personal som övergått till kommunal tjänst.    

Under 2014 har ett nytt pensionsavtal (AKAP-KL) er-
satt det gamla avtalet (KAP-KL) för personer födda 
1986 och senare. Effekterna på skuldförändringen och 
pensionsavgifterna bedöms bli marginella. 

Pensionskostnaderna inklusive löneskatt för 2014 
uppgår till 29,7 mkr vilket är i nivå med 2013. I kost-
naderna för 2014 ingår bland annat utbetalningar av 
ansvarsförbindelsen för cirka 10 mkr. 

Enligt prognosen från kommunens pensionsförvaltare 
kommer pensionskostnaderna att stiga och nå sin kul-
men runt 2018-2020. Kommunen har i dagsläget in-
gen extra avsättning för att minska resultatpåverkan 
av framtida pensionskostnader.

Långfristiga skulder
2014 2013 2012

Långfristiga lån (mkr) 311,7 272,9 244,1

Genomsnittlig ränta (%) 1,77 2,33 2,48

Lån med (%)

   rörlig ränta 51,4 59,1 66,8

   fast ränta 48,6 40,9 33,2

Lån som förfaller till betalning (%)

   löpande till svidare 51,4 59,1 66,6

   inom 0-3 år 39,0 31,2 22,5

   inom 3-5 år 9,6 9,7 10,9

Under 2014 har kommunens långfristiga lån ökat med 
38,8 mkr. Den totala låneskulden uppgår till 311,7 
mkr och är fördelad på nio lån varav åtta är tecknade 
med Kommuninvest och ett med Södra Hestra spar-
bank. Risken sprids genom att lånen har olika förfal-
lodagar och rörlig eller fast ränta.

Ett av fullmäktiges finansiella mål är att den långfris-
tiga låneskulden under en femårsperiod inte ska över-
stiga 50 procent av anläggningstillgångarnas värde. 
Målnivån för 2014 är högre och är satt till 62,7 pro-
cent. Målet har inte uppnåtts då låneskulden motsva-
rar 64,5 procent av anläggningstillgångarnas värde.

Kommunens borgensåtaganden för lån
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till 
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och andra externa 
verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande 
för lån uppgick 2014 till 113 mkr där Hyltebostäder 
utgjorde 98,8 procent. Någon större risk i dessa åta-
ganden föreligger inte idag. Hyltebostäder fortsätter 
att uppvisa positiva resultat och likviditeten är god. 

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

Under 2014 togs beslut om att ingå borgen för före-
ningar för fibernedläggning på landsbygden. Vid 
årsskiftet hade beslut fattats för två fiberföreningar till 
ett sammanlagt belopp motsvarande 5,4 mkr.

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet
En bra prognossäkerhet ger kommunen förutsätt- 
ningar att anpassa sig efter ändrade förutsättningar 
som kan ske 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.

Årets resultat är 3,7 mkr bättre än den prognos som 
lämnades i delårsbokslutet. Vid denna tidpunkt prog-
nostiserade nämnderna en avvikelse med -0,2 mkr. 
Samtidigt prognostiserades högre skatteintäkter med 
2,2 mkr. 

De större förändringarna finns inom kommun- 
styrelsen, arbets- och näringslivsnämnden och barn- 
och ungdomsnämnden. Se driftsredovisningen, sidan 
58, för mer information. Att skatteintäkterna inte 
fallit ut enligt prognosen beror framförallt på en sva-
gare samhällsutveckling.

Bankgaranti
Efter krav från Länsstyrelsen har kommunen under 
2014 tecknat en bankgaranti för 45,0 mkr för att upp-
fylla kravet om ekonomisk säkerhet för deponiverk-
samheten för Borabo deponi. 

Den årliga kostnaden för bankgarantin uppgår till 0,4 
mkr. Av detta belopp vidarefaktureras 98 procent till-
Stora Enso. Den ekonomiska säkerheten motsvarar de 
kostnader som förväntas uppstå om åtgärderna måste 
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utföras. Säkerheten ställs på kostnader för sluttäck-
ning, hantering av lakvatten samt kontroller och över-
vakning under 30 år efter att deponin har sluttäckts. 
Sluttäckningsarbetet förväntas pågå 2015-2021.

Avslutande kommentarer
Hylte kommun redovisar för tionde året i rad ett posi-
tivt resultat. Enligt balanskravet uppgår resultatet till 
11,6 mkr vilket är mer än det mål fullmäktige fastställt. 

Årets investeringsnivå på 45,7 mkr kommer sannolikt 
att hålla i sig. Kommunen står inför viktiga investe-
ringar, bland annat nybyggnation av en ny låg- och 
mellanstadieskola i Hyltebruk samt genomförande 
av E-förvaltning. Detta måste beaktas i den framtida 
ekonomiska planeringen.

En riskfaktor för kommunen är den långfristiga låne-
skulden. Om räntan stiger med 1 procent ökar ränte-
kostnaderna, med nuvarande låneskuld, med cirka 3,1 
mkr. 

En utmaning för kommunen ser ut att vara kraftiga 
befolkningsförändringar. Om kommunen saknar till-
räckliga resurser i form av lokaler, personal med mera 
för att svara upp mot nya behov kan detta leda till 
omprioriteringar mellan verksamheterna.  

Slutligen ska vikten om god budgetföljsamhet beto-
nas. Budgetföljsamhet är avgörande för att kommunen 
framöver ska klara av att uppnå fullmäktiges riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning.   

Nyckeltal för koncernen

2014 2013 2012 2011 2010

Årets resultat, mkr 17,8 15,9 2,7 5,6 12,4

Soliditet, % 27,0 26,8 25,3 26,8 27,2

Investeringsvolym, mkr 72,8 61,2 68,9 52,9 37,5

Kassalikviditet,% 103,1 77,7 62,7 57,5 39,5

Koncernen Hylte kommun
I koncernen ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder (100 procent). Efter att koncerninterna 
mellanhavanden eliminerats uppgår resultatet efter 
skatter och finansnetto till 17,8 mkr. Det högre resul-
tatet jämfört med föregående år (15,9 mkr) beror på 
att kommunens nämnder redovisar en avvikelse med 
7,0 mkr, låg ränta, ökad uthyrningsgrad och lägre av-
skrivningar än beräknat.

Den sista november 2014 hade koncernen 837 tills-
vidareanställda. Av dessa var 815 anställda hos  
kommunen. Jämfört med föregående år har antalet 
tillsvidareanställda i koncernen ökat med 2 personer.  

De långfristiga skulderna har under 2014 ökat 
med 37,5 mkr till 434,3 mkr. Ökningen orsakas av  
koncernens investeringsvolymer som legat på en hög 
nivå de senaste åren. Trots en ökad låneskuld har  
finansnettot förbättrats med 1,1 mkr jämfört med 
2013 på grund av den låga räntenivån. 

Även om räntenivån i dagsläget är låg utgör den en 
risk. Om räntan stiger med en procent kommer ränte-
kostnaderna, med nuvarande låneskuld, öka med över 
4,0 mkr.  

Under 2014 har värdet på tillgångarna ökat med 66,4 
mkr till 763,7 mkr. Ökningen beror på förbättrad lik-
viditet och att koncernen investerat för mer än vad av-
skrivningarna uppgått till. 

Genom resultatet på 17,8 mkr har det egna kapitalet 
utvecklats i samma utsträckning som tillgångarna. Det 
medför att soliditeten är i nivå med 2013.  

Hyltebostäder sköter sedan 2012 förvaltningen av 
kommunens fastigheter. Styrningen och förvalt- 
ningen av fastighetsbeståndet bedöms fungera bra. En 
helhetssyn har skapats och underhållet på kommun-
fastigheterna har stärkts. 

Framtiden för koncernen ser relativt ljus ut då bland  
annat trycket på hyresrätter ser ut att hålla i sig och 
fjärrvärmeerbjudanden fortsätter att attrahera nya 
abonnenter. Dessutom kommer det goda resultatet 
för 2014 att ge förutsättningar för att möta framtida  
investeringsvolymer som bedöms ligga kvar på en hög 
nivå. 



55Lena Sommestad, nytillträdd landshövding, passade på att besöka Elias Fries skola under sin rundtur i Hylte kommun 15 maj 2014.
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Bokslut
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Boklsut 
2011

Bokslut
2010

Resultat - Kapacitet

Skatte- och statsbidragsutveckling 3,5% 1,9% 2,3% 0,3% 3,1%

Nettokostnadsutveckling 2,4% 1,2% 2,6% 1,3% 4,1%

Nettokostnadsutveckling nämnder 0,7% 2,0% 2,5% 1,2% 1,8%

Driftskostnadsandel (inklusive finansnetto) 97,7% 98,9% 99,4% 99,5% 97,5%

   varav verksamhetens intäkter och kostnader 90,4% 91,6% 92,8% 93,0% 92,3%

   varav avskrivningar 6,3% 6,1% 5,6% 5,2% 5,0%

   varav finansnetto 1,0% 1,1% 1,0% 1,3% 0,2%

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

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

Skattefinansieringsgraden av investeringar 95,4% 62,4% 45,6% 58,0% 93,0%

Investeringar / bruttokostnad 6,8% 8,6% 10,0% 8,0% 7,0%

Investeringar / avskrivningar 143,7% 190,1% 241,0% 191,0% 163,0%

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

Soliditet enligt balansräkning 27,4% 28,0% 28,0% 30,3% 31,6%

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser -13,4% -21,3% -18,9% -21,6% -18,0%

Total skuld och avsättningsgrad 72,6% 72,0% 72,0% 69,7% 68,4%

   varav avsättningsgrad 2,2% 2,4% 2,0% 2,2% 3,4%

   varav kortfristig skuldsättningsgrad 16,7% 17,7% 22,0% 21,5% 28,9%

   varav långfristig skuldsättningsgrad 53,7% 51,9% 48,0% 46,1% 36,1%

Långfristiga skulder ska inte överstiga anläggningstillgångar

   Långfristiga låneskulden (mkr) 311,7 272,9 244,1 211,5 155,7

   Anläggningstillgångar (mkr) 480,0 468,7 441,9 405,6 383,3

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

Risk - Kontroll

Kassalikviditet 98,4% 57,4% 54,9% 50,8% 36,8%

Finansnetto (mkr) -4,9 -5,5 -4,9 -6,1 -1,1

Finansiella nyckeltal

Definitioner Nyckeltal

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

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

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

...och de används till detta

I Hylte kommun fördelas en hundralapp i skatt på följande områden. 

8%
6%

9%

7%

53%

17% Taxor och avgifter

Hyror och arrenden

Bidrag

Övriga intäkter

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

57%

14%

10%

4%

10%
5%

Personalkostnader

Köp av tjänster och verksamhet

Lokal och markhyror

Lämnade bidrag

Övriga kostnader

Avskrivningar

Vård och omsorg 

30,90 kr

23,70 kr

Grundskola Gymnasie- och 
vuxenutbildning

12,42 kr
10,69 kr

Barnomsorg

5,89 kr

Övriga 
kostnader

5,92 kr

4,06 kr4,34 kr
2,08 kr

Individ och 
familjeomsorg

Bibliotek, kultur 
och fritid

Gator, vägar, 
samhällsplanering 

och räddningstjänst

Politik och
revision

Vård och omsorg 30,90 kr Barnomsorg 10,69 kr
Gator, vägar, samhällsplanering och 
räddningstjänst 4,34 kr

   Vård och omsorg enligt SoL och HSL 23,63 kr    Förskola 8,00 kr    Gator, vägar och parkering 1,40 kr

   Förebyggande verksamhet 1,74 kr    Fritidshem 1,83 kr    Samhällsplanering 0,91 kr

   Insatser enligt LSS och LASS 5,53 kr    Familjedaghem och administration 0,86 kr    Räddningstjänst och krishantering 2,04 kr

Grundskola 23,70 kr Övriga kostnader 5,89 kr Bibliotek, kultur och fritid 4,06 kr

   Grundskola 22,06 kr   Stödjande verksamheter 3,94 kr    Bibliotek, kultur och musik 1,41 kr

   Obligatorisk särskola 0,87 kr   Arbets- och näringslivsfrämjande åtgärder 1,20 kr    Idrott och fritid 2,65 kr

   Förskoleklass 0,77 kr   Gemensamma kostnader 0,74 kr

Gymnasie- och vuxenutbildning 12,42 kr Individ och familjeomsorg 5,92 kr Politik och revision 2,08 kr

   Gymnasieskola 10,69 kr    Institutionsvård för barn och vuxna 2,63 kr    Nämnd- och styrelseverksamhet 0,83 kr

   Gymnasiesärskola 0,99 kr    Ekonomiskt bistånd 2,20 kr    Revision och stöd till politiska partier 0,26 kr

   Vuxenutbildning inkl. SFI och lärcentrum 0,74 kr    Familjerådgivning och ärendehantering 1,09 kr    Övrig politisk verksamhet 0,99 kr

 

Exempel på vad som ingår i de olika staplarna: 
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Driftsredovisning

Driftsredovisning

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot 
budget med 3 829 tkr. Avvikelsen finns inom verksam-
heten fördelade lokalkostnader. En av förklaringarna 
är att Bostadsstiftelsen Hyltebostäder har lämnat till-
baka ett överskott på cirka 2 400 tkr. Överskottet 
orsakas av försenade investeringar och lägre kostnad 
än förväntat för fjärrvärmen. En annan förklaring är 
att Hyltebostäder har gjort en retroaktiv återbetalning 
motsvarande 1 060 tkr för debiterade momskostnader 
för åren 2012 och 2013. 

Ytterligare en förklaring till avvikelsen är att moms 
som kommunen återsökt hos Skatteverket har bok-
förts på verksamheten. Detta har medfört en intäkts-
förstärkning med cirka 720 tkr. 

Räddningsnämnden
Räddningsnämndens avvikelse mot budget uppgår till 
-666 tkr. Den negativa avvikelsen beror bland annat ett 
nytt AB-avtal (allmänna bestämmelser) som trädde i 
kraft den 1 oktober 2014 och reglerar hur mycket varje 
brandman får i beredskapsersättning. 

Den negativa avvikelsen orsakas också av sänkta 
bidrag från MSB (myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap). Bidraget för förrådshållning har tagits bort 
och under 2014 har även kompensationsersättning för 
utbildning av brandmän sänkts från 23 tkr till 12 tkr 
per person.

Samhällsbyggnadsnämnden
Avvikelsen mot budget vid årets slut är positiv med 384 
tkr. Den verksamhet som bidragit mest till avvikelsen 
är försäljning av verksamhet internt. Verksamheten 
utgörs av kost- och lokalvårdsenhet. God samordning 
av personalresurser och högre efterfrågan av lokal-
vårdstjänster än beräknat har bidragit till den positiva 
avvikelsen.

Verksamheten för fysisk och teknisk planering redo-
visar däremot en negativ avvikelse motsvarande 497 
tkr. Avvikelsen orsakas av att färre bygglovsansöknin-
gar inkommit. 

Arbets- och näringslivsnämnden
Nämnden uppvisar vid årets slut en negativ avvikelse 
mot budget motsvarande 2 624 tkr. Den absolut största 
orsaken till avvikelsen finns inom verksamheten eko-
nomiskt bistånd. Trenden med hushåll som ansöker 
om bistånd fortsätter att öka. Den största anledningen 
är stigande arbetslöshet, mycket beroende på Stora En-
sos personalminskning. 

Kostnader för placering på skyddat boende är ytterlig-
are en orsak till den negativa avvikelsen.

Barn- och ungdomsnämnden
Nämndens totala avvikelse mot budget är 5 067 tkr. 
Den största avvikelsen finns inom verksamheten fly-
ktingmottagande och gäller intäkter från Migrations-
verket för ensamkommande flyktingbarn och asylbarn. 
Tidigare har redovisning skett enligt kontantprincipen 
vilket innebär att intäkter bokförs när de inkommer till 
kommunen och inte för den period de avser. Nu bok-
förs de i stället på den period de avser vilket innebär att 
även intäkter för kvartal fyra 2013 är inräknat i 2014 
års resultat.

En kraftig avvikelse redovisas även för verksamheten 
gymnasieskola med -2 698 tkr. Orsaken är färre elever 
vilket i sin tur resulterat i lägre intäkter samt att in-
terkommunala avgifter betalats för i genomsnitt 401 
elever vilket är fler än vad som beräknats.

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden uppvisar en positiv avvikelse mot 
budget med 1 157 tkr. Positiv avvikelse finns bland an-
nat inom serviceområdet omsorg i hemmet där de olika 
områdena i större utsträckning än tidigare kunnat 
samordna personalresurser. Även inom verksamheten 
för boendestöd är avvikelsen positiv då antal stödtim-
mar i ett tidigare omfattande ärende kunnat minskas. 

Särskilt boende har en negativ avvikelse på gund av 
behov av extraförstärkning. Även inom LSS finns en 
negativ avvikelse, bland annat orsakat av ett tillkom-
mande ärende inom personlig assistans.
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Driftsredovisning

Nämnder (Tkr) Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Bokslut 2013

Kommunfullmäktige 781 749 31 538

   varav fullmäktige 471 463 8 500

   varav revision 10 0 10 0

   varav valnämnd 300 286 14 0

Kommunstyrelsen 35 975 32 178 3 797 36 052

   varav styrelsen 1 905 1 975 -70 2 000

   varav kommunledningskontor 32 340 28 464 3 876 32 300

Räddningsnämnd 9 806 10 472 -666 10 043

Samhällsbyggnadsnämnd 18 051 17 667 384 16 079

   varav vatten- och avlopp -191 -21 -170 -1 400

   varav interna verksamheter -28 -445 417 -400

Tillsynsnämnd 90 106 -16 86

Arbets- och näringslivsnämnd 35 554 38 178 -2 624 35 726

   varav ekonomiskt bistånd 8 342 10 766 -2 424 9 500

   varav flyktingmottagande -238 -238 0 -1 900

Revision 825 781 44 757

Överförmyndaren 451 618 -167 734

Barn- och ungdomsnämnd 253 862 248 795 5 067 248 801

   varav grundskola/barnomsorg 169 498 169 505 -7 163 700

   varav gymnasieskola 52 859 56 431 -3 572 57 372

Omsorgsnämnd 158 298 157 142 1 157 154 215

   varav vård och omsorg 118 887 116 668 2 219 117 400

   varav insatser enligt LSS och LASS 24 087 25 672 -1 585 22 600

Summa nämnder 513 693 506 686 7 007 503 031

Driftsredovisning nämnderna 2013-2014

I full aktivitet med kreativt arbete på Sörgården i Hyltebruk.
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Investeringsredovisning

Örnahallen
Under sommaren 2014 slutfördes den omfattande 
renoveringen av Örnahallens Hälsocenter med åter-
invigning den 30 augusti. Renoveringen har inneburit 
betonglagningar av bassängen, nya ytskikt samt om- 
läggning av nytt tak i simhallen. Ett badlekland 
för mindre barn har tillkommit och en mer öppen  
reception som ger bättre uppsikt in till bassängerna. 
Även personalutrymmen med omklädningsrum och 
lunchrum samt ett omklädningsrum anpassat till funk-
tionshindrade har byggts. Ett nytt fläktrum på taket 
har gett hela anläggningen en godkänd ventilation.  

Efter nyöppningen har antalet sålda enkelbiljetter i 
badet ökat med 40 procent jämfört med hösten 2012, 
innan renoveringen var påbörjad. En enkätundersök-
ning visar att kundnöjdheten har ökat, vilket är  
mycket glädjande. Renoveringen har också medfört en 
bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Kommunrådet Henrik Erlingsson (C) invigde med tal och ett dopp.

Investeringsredovisning

Under 2014 har kommunen investerat för 45 697 tkr i 
olika investeringsprojekt. Det är 11 194 tkr mindre än 
2013 då kommunen investerade för 56 891 tkr. 

Den högsta investeringsvolymen har kommunens 
fastigheter haft med ett utfall på 28 539 tkr. Här åter-
finns två projekt med de enskilt största investerings-
volymerna: Örnahallen och Torups nya förskola och 
bibliotek. 

Den totala budgeten för kommunens samlade invest-
eringar 2014 har uppgått till 94 552 tkr. Att inte hela 
budgeten använts beror på försenade upphandlingar, 
projekt som ligger vilande och brist på personal som 
kan driva projekten.

Många var på plats när nya biblioteket och förskolan i Torup invigdes.

Torups nya bibliotek och förskola 
I slutet av juli 2014 färdigställdes det nya biblioteket 
och förskolan i Torup. Invigningen ägde rum i sam-
band med firandet av Hylte kommuns 40-årsjubileum. 

Den nya skolan har skapat möjligheter för att  
kunna ta emot fler elever. Det nya biblioteket har ljusa  
fräscha lokaler och ett konferensrum till användning för  
barnaktiviteter och bokcirklar. 

Den nya byggnaden har gett bättre förutsättningar för 
att stärka samarbetet mellan biblioteket och förskolan. 

Biblioteket har för avsikt att kunna erbjuda besökare 
tillgång till biblioteket även när det är obemannat, ett 
så kallat ”meröppet” bibliotek. Förhoppningen är att 
denna möjlighet ska kunna erbjudas inom kort.
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FINANSIELL ANALYS 

Tkr
Budget pro-
jektet totalt

Budget
2014* 

Bokslut
2014

Avvikelse 
2014

Prognos pro-
jektet totalt

Utfall pro-
jektet totalt

Prognos fär-
digställt, år

Lokal- och fastighetsinvesteringar 60 813 34 857 28 539 6 318

Renovering Örnahallen 30 500 10 625 10 480 145 31 775 30 634 2014

Förskola Torup 16 034 11 382 11 355 27 16 854 16 008 2014

Ombyggnad fastigheter (ram) 4 000 4 000 3 624 376 Löpande 3 624 Delakt.

Energieffektiviseringar 3 493 3 493 2 349 1 144 Löpande 2 349 Delakt.

Lag om skydd mot olyckor 1 775 1 775 38 1 737 Löpande 38 Delakt.

Idrottshall Torup 1 600 296 291 5 1 600 1 611 2014

Tillgänglighetsanpassning 1 100 1 100 46 1 054 Löpande 46 Delakt.

Upprustning idrottsplatser 1 000 875 157 718 Löpande 282 Delakt.

Övrigt 1 311 1 311 199 1 112 30 311 1 270 2016

Gata, park, skog och exploatering 27 565 25 160 6 356 18 804

Torups centrum etapp 2 8 146 8 050 550 7 500 8 146 816 2016

Exploatering industrimark 4 132 4 132 0 4 132 Löpande 0 Delakt.

Reinvesteringar asfaltsbeläggning 2 926 2 926 2 223 703 Löpande 2 223 Delakt.

Södra industrigatan 2 480 2 480 2 100 380 2 920 2 920 2014

Gång- och cykelvägar 1 958 1 958 79 1 879 Löpande 79 Delakt.

Sanering trafikmiljö 1 297 1 297 881 416 Löpande 881 Delakt.

Utbyte äldre maskiner 1 115 347 20,6 326,4 Löpande 788 Delakt.

Gångväg runt sjön Torup 1 000 993 76,8 916,2 1 000 83 2016

Övrigt 4 511 2 977 426 2 552 Löpande 1 960 Delakt.

Övriga investeringar 14 412 14 163 5 019 9 144

IT-investeringar 7 003 7 003 3 088 3 915 Löpande 3 088 Delakt.

Raminvesteringar 3 333 3 333 1 482 1 851 Löpande 1 482 Delakt.

Ny förstabil 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 2015

Övrigt 1 076 827 449 378 Löpande 449 Delakt.

Summa skattefinansierat 102 790 74 180 39 914 34 266

Vatten- och avlopp 46 496 16 774 5 709 11 065

Hyltebruks reningsverk 30 000 278 76 202 31 969 31 969 2014

Sanering ledningsnät 10 996 10 996 0 10 996 Löpande 6 Delakt.

Övriga VA investeringar 5 500 5 500 5 633 -133 Löpande 5 633 Delakt.

Renhållning och avfallshantering 3 598 3 598 74 3 524

Sluttäckning deponi 2 598 2 598 11 2 588 Löpande 11 Delakt.

Övriga Renhållningsinvesteringar 1 000 1 000 63 937 1 900 63 2015

Summa taxefinansierat 50 094 20 372 5 782 14 590

Totalt 152 884 94 552 45 697 48 855

*inklusive överfört från 2013

Investeringar 2014
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Resultat och balansräkning

Resultat och balansräkning

Resultaträkning
Mkr Not Budget 2014 Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Verksamhetens intäkter 1 182,3 211,3 213,9 268,3 273,2

Verksamhetens kostnader 2 -637,5 -667,2 -660,3 -703,9 -696,9

Avskrivningar 3 -34,9 -31,8 -29,9 -40,6 -37,6

Verksamhetens nettokostnad -490,1 -487,7 -476,3 -476,2 -461,4

Skatteintäkter 4 379,6 379,1 372,6 379,1 372,6

Generella statsbidrag och utjämning 5 125,0 125,3 114,8 125,3 114,8

Finansiella intäkter 6 2,0 1,2 1,3 0,3 0,4

Finansiella kostnader 7 -9,9 -6,1 -6,8 -9,3 -10,5

Resultat efter finansiella poster 6,6 11,8 5,6 19,1 15,9

Extraordinära poster - - - - -

Skatt på årets resultat - - - -1,4 -

Årets resultat 6,6 11,8 5,6 17,8 15,9

Mkr Not Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 9 7,4 7,3 7,4 7,3

Materiella anläggningstillgångar 10 472,6 461,4 636,8 607,4

Finansiella anläggningstillgångar 11 3,4 3,4 3,9 3,3

Summa anläggningstillgångar 483,4 472,1 648,1 618,0

Förråd m.m. 12 1,7 - 1,7 -

Kortfristiga fordringar 13 53,9 51,3 50,1 55,4

Kassa och bank 14 41,7 2,1 64,1 22,0

Summa omsättningstillgångar 97,3 53,4 115,9 77,4

Summa tillgångar 580,8 525,6 763,9 695,4

Eget kapital 15

Årets resultat 11,8 5,6 17,8 15,9

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

Övrigt eget kapital 144,7 139,1 186,0 168,2

Summa eget kapital 159,0 147,2 206,3 186,6

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 16 9,1 9,1 9,1 9,1

Övriga avsättningar 17 3,6 3,2 3,6 3,2

Summa avsättningar 12,7 12,4 12,7 12,4

Skulder
Långfristiga skulder 18 311,9 273,0 434,3 396,8

Kortfristiga skulder 19 97,3 93,0 110,7 99,7

Summa skulder 409,1 366,0 545,0 496,4

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 580,8 525,6 763,9 695,4

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 20 237,0 258,9 237,0 258,9

Borgensåtaganden 21 113,0 113,4 9,9 10,1

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Mkr Not Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Den löpande verksamheten

Årets resultat 11,8 5,6 17,8 15,9

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 33,2 32,4 42,1 38,9

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

Medel från den löpande verksamheten 44,8 37,8 59,7 54,7

Ökning (-) minskning (+) förråd m.m. -1,7 - -1,7 -

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

Ökning (+) minskning (-) verksamhetsskulder 4,3 -1,8 20,2 2,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,8 44,1 74,4 55,1

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar -1,5 -2,3 -1,5 -2,3

Investering i materiella anläggningstillgångar -44,2 -54,5 -71,3 -58,9

Övrig förändring materiella anläggningstillgångar 1,7 - 1,7 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -44,0 -56,9 -71,1 -61,2

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 40,0 30,0 40,0 30,0

Amortering av lån -1,2 -1,2 -1,6 -1,6

Ökning/minskning långfristiga skulder 0,0 - 0,3 -

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

Förändring av checkräkningskredit - -14,5 - -14,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38,8 14,3 38,8 14,1

Årets kassaflöde 39,7 1,5 42,1 8,0

Likvida medel vid årets början 2,1 0,6 22,0 14,0

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

Förändring likvida medel 39,7 1,5 42,1 8,0

Hylte Halmstad Volleys damlag vann SM-Guld i Örnahallen april 2014. 
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Noter

Noter

Not 1 Verksamhetens intäker (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Försäljningsintäkter 7,8 8,2 7,8 8,2

Taxor och avgifter 55,1 59,0 62,2 66,7

Hyror och arrenden 45,6 44,9 95,5 96,4

Bidrag 65,1 64,7 65,1 64,7

Försäljning av verksamhet och tjänster 17,9 18,9 17,9 18,9

Realisationsvinster 0,2 - 0,2 -

Övriga intäkter 19,6 18,1 19,6 18,1

Summa verksamhetens intäkter 211,3 213,9 268,3 273,2
I verksamhetens intäkter för kommunen 2013 ingår en jämförelsestörande post på 9,3 mkr, se not 8.

Not 2 Verksamhetens kostnader (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Löner och sociala avgifter 375,3 364,8 385,8 374,7

Pensionskostnader 29,7 29,7 29,7 29,7

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 20,2 17,5 20,2 17,5

Bränsle, energi och vatten 3,6 5,7 8,5 10,9

Köp av huvudverksamhet 69,3 69,0 69,3 69,0

Lokal- och markhyror 1 68,0 71,2 89,4 92,6

Övriga tjänster 32,3 39,0 32,3 39,0

Lämnade bidrag 25,6 24,3 25,6 24,3

Realisationsförluster och utrangeringar 1,0 0,2 1,0 0,2

Övriga kostnader 42,2 38,9 42,2 38,9

Summa verksamhetens kostnader 667,2 660,3 703,9 696,9
1Upplysning om leasing lämnas i not 23. I verksamhetens kostnader för kommunen 2013 ingår en jämförelsestörande post på 3,7 mkr, se not 8.

Not 3 Avskrivningar (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Immateriella anläggningstillgångar 2,3 1,8 2,3 1,8

Maskiner och inventarier 6,1 6,1 11,0 10,8

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 23,4 22,0 26,8 25,0

Bostadslånepost - - 0,1 0,1

Nedskrivningar 1 - - 0,4 -

Summa avskrivningar 31,8 29,9 40,6 37,6
1Omvärdering av fastighetsbeståndet har föranlett ett nedskrivningsbehov motsvarande 0,4 mkr..

Not 4 Skatteintäkter (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Preliminär kommunalskatt 380,1 374,8 380,1 374,8

Preliminär slutavräkning innevarande år 0,1 -2,5 0,1 -2,5

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

Summa skatteintäkter 379,1 372,6 379,1 372,6

Preliminär slutavräkning, kronor per invånare 7 -244

Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare -109 24

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Inkomstutjämning 94,4 95,0 94,4 95,0

Kostnadsutjämning 25,4 13,2 25,4 13,2

Regleringsbidrag 2,3 4,6 2,3 4,6

Strukturbidrag 1,0 - 1,0 -

LSS utjämning -16,5 -16,7 -16,5 -16,7

Fastighetsavgift 18,7 18,8 18,7 18,8

Summa generella statsbidrag och utjämning 125,3 114,8 125,3 114,8
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Not 6 Finansiella intäkter (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

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

Borgensavgift 1,1 1,1 - -

Ränteintäkter 0,1 0,1 0,3 0,3

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

Not 7 Finansiella kostnader (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Räntekostnader 5,6 6,6 8,8 10,2

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

Övriga finansiella kostnader 0,3 0,1 0,3 0,2

Summa finansiella kostnader 6,1 6,8 9,3 10,5

Not 8 Jämförelsestörande poster (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Återbäring AFA 2005-2006 - 9,3 - 9,3

Reglering Bostadsstiftelsen Hyltebostäder1 - -3,7 - -

Summa jämförelsestörande poster - 5,6 - 9,3
1 2013 gjordes en reglering mot Bostadsstiftelsen Hyltebostäder med totalt 4,5 mkr med anledning av det negativa resultatet kommun-
fastigheterna uppvisade 2012. Av 4,5 mkr avsåg 0,8 mkr investeringsutgifter, varför 3,7 mkr kostnadsförts.

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Anskaffningsvärde 14,5 12,2 14,5 12,2

Ackumulerade avskrivningar -7,1 -4,8 -7,1 -4,8

Ackumulerade nedskrivningar - - - -

Bokfört värde 7,4 7,3 7,4 7,3

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

Årets investeringar 1,5 2,3 1,5 2,3

Avyttring och utrangering - - - -

Nedskrivningar - - - -

Återförda nedskrivningar - - - -

Årets avskrivningar -2,3 -1,8 -2,3 -1,8

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,8 0,5 0,8 0,5

Övriga förändringar - - - -

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

Avskrivningstider: 5 år 5 år

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.
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Noter

Not 10 a Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Anskaffningsvärde 776,9 713,4 956,4 891,5

Ackumulerade avskrivningar -331,2 -306,9 -381,5 -353,8

Ackumulerade nedskrivningar -11,7 -11,7 -40,0 -39,7

Bokfört värde 434,0 394,8 534,8 498,0

Redovisat värde vid årets början 394,8 376,2 498,0 481,6

Årets investeringar 36,7 22,8 38,2 23,9

Avyttring och utrangering -0,9 -0,2 -0,9 -0,2

Nedskrivningar - - -0,4 -

Återförda nedskrivningar - - - -

Avskrivningar -23,4 -22,0 -26,8 -25,3

Överföring från eller till annat slag av tillgång 26,8 18,0 26,8 18,0

Övriga förändringar - - - -

Redovisat värde vid årets slut 434,0 394,8 534,8 498,0

Avskrivningstider: 10-50 år 10-50 år

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.

Not 10 b Maskiner och inventarier (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Anskaffningsvärde 104,7 99,4 177,5 168,8

Ackumulerade avskrivningar -72,0 -65,8 -106,4 -95,8

Ackumulerade nedskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Bokfört värde 32,5 33,4 70,9 72,8

Redovisat värde vid årets början 33,4 28,4 72,8 69,4

Årets investeringar 4,6 5,7 8,5 8,4

Avyttring och utrangering 0,0 - 0,0 -

Nedskrivningar - - - -

Återförda nedskrivningar - - - -

Avskrivningar -6,1 -6,1 -11,0 -10,8

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,7 5,4 0,7 5,8

Övriga förändringar - - - -

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

Avskrivningstider: 3-20 år 3-20 år

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.

Not 10 c Pågående ny-, till- och ombyggnader (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Anskaffningsvärde 6,0 33,2 31,1 36,4

Ackumulerade avskrivningar - - - -

Ackumulerade nedskrivningar - - - -

Bokfört värde 6,0 33,2 31,1 36,4

Redovisat värde vid årets början 33,2 31,0 36,4 34,0

Årets investeringar 2,9 26,0 24,7 26,6

Överföring till annat slag av tillgång -30,0 -23,8 -30,0 -24,2

Redovisat värde vid årets slut 6,0 33,2 31,1 36,4
Ingen avskrivning görs på pågående investeringar.

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Andelar i Kommuninvest Ekonomisk förening 0,5 0,5 0,5 0,5

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

Grundfondskapital Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 1,7 1,7 - -

Långfristiga fordringar 0,9 0,9 2,9 2,3

Summa finansiella anläggningstillgångar 3,4 3,4 3,9 3,3
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Not 12 Förråd med mera (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Exploateringsfastigheter 1,0 - 1,0 -

Tomtmark 0,7 - 0,7 -

Redovisat värde vid årets slut 1,7 0,0 1,7 0,0

Not 13 Kortfristiga fordringar (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Kundfordringar 15,4 15,0 14,6 22,8

Statsbidragsfordringar - 2,0 - 2,0

Mervärdeskattsfordringar 9,1 10,8 9,1 10,8

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 29,1 24,0 26,1 20,3

Övriga kortfristiga fodringar 0,3 -0,5 0,3 -0,5

Summa kortfristiga fordringar 53,9 51,3 50,1 55,4

Not 14 Likvida medel (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

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

Utnyttjad checkräkningskredit - - - -

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

Kassa och bank 41,7 2,1 64,1 22,0

Summa disponibla likvida medel 91,7 52,1 124,1 82,0

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.

Not 15 Eget kapital (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 147,2 141,6 186,6 170,7

Effekt av byte av redovisningsprincip - - 1,9 -

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

Årets resultat 11,8 5,6 17,8 15,9

Utgående balans 159,0 147,2 206,3 186,6

Uppdelning av eget kapital
Resultatutjämningsreserv 2,5 2,5 2,5 2,5

Övrigt eget kapital 156,5 144,7 203,8 184,1

Summa eget kapital 159,0 147,2 206,3 186,6

Not 16 Avsättningar pensioner (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Pensioner och liknande 2,7 2,9 2,7 2,9

Särskild avtalspension, visstidspension m.m. 4,6 4,5 4,6 4,5

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

Löneskatt 1,8 1,8 1,8 1,8

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

Ingående avsättningar pensioner 9,1 8,5 9,1 8,5
Pensionsutbetalningar -0,3 -0,3

Nyintjänand pension 0,3 0,3

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,0

Förändring av löneskatt 0,0 0,0

Sänkning av diskonteringsränta - -

Övrigt -0,1 -0,1

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

Aktualiseringsgrad  % 99

Politiker med visstidspension 4 3

Förpliktelsen är minskad genom försäkring med 2,1 mkr exklusive löneskatt. Försäkringen avser anställda med en inkomst över 7,5 inkomst-
basbelopp.

På grund av byte av pensionsförvaltare 2013 kan inte aktualiseringsgrad samt förändring av pensionsskuld särredovisas för 2013.



68 FINANSIELL ANALYS 

 
Noter

Not 17  Övriga avsättningar (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Ingående avsättning återställande av avfallsdeponi 1 1,5 - 1,5 -

Avsättningar under året 0,7 1,5 0,7 1,5

Ianspråktaget belopp under året - - - -

Outnyttjat belopp som återförts - - - -

Summa avsättning återställande av avfallstipp 2,3 1,5 2,3 1,5
Ingående avsättning VA 2 0,2 - 0,2 -

Avsättningar under året - 0,2 - 0,2

Ianspråktaget belopp under året - - - -

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

Summa avsättning VA 0,0 0,2 0,0 0,2
Ingående avsättning omstrukturering 3 1,5 1,7 1,5 1,7

Avsättningar under året - - - -

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

Outnyttjat belopp som återförts - - - -

Summa avsättning omstrukturering 1,3 1,5 1,3 1,5

Summa övriga avsättningar 3,6 3,2 3,6 3,2
1 Avsättningen avser återställandet av deponin Borabo. Avsättningen uppstår genom överskott från verksamheten för avfallshantering.
2 Avsättningen avser överskott inom VA. Överskottet har återförts 2014. Från 2014 bokförs eventuellt överskott inom VA som en förutbetald 
intäkt.
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.

Not 18 a  Långfristiga skulder till kreditinstitut (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Långfristiga skulder vid årets början 272,9 244,1 393,1 364,7

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

Nyupplåning under året 40,0 30,0 40,0 30,0

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

Summa skulder till kreditinsititut vid årets slut 311,7 272,9 431,4 393,1

Lån fördelade på räntebindningstid:
1-3 månader: 160,2 161,4

1-3 år 70,0 60,0

3-5 år 81,5 51,5

Lån som förfaller inom:
Löpande tills vidare: 160,2 161,4

1 år 25,0 60,0

1-3 år 96,5 25,0

3-5 år 30,0 26,5

Genomsnittlig räntesats på långfristiga lån: 1,77 % 2,33 %

Not 18 b  Förutbetalda intäkter reglerade över flera år (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Anslutningsavgifter 0,1 0,1 2,8 3,7

   återstående antal år (vägt snitt) 19 20 19 10

Gatukostnadsersättningar 0,0 - 0,0 -

   återstående antal år (vägt snitt) 20 - 20 -

Summa förutbetalda intäkter 0,2 0,1 2,8 3,7

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 19 Kortfristiga skulder (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Skulder kreditinstitut 1,2 1,2 1,6 1,6

   varav utnyttjad checkräkningskredit - - -

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

Leverantörsskulder 18,8 20,9 19,4 21,9

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

Moms och punktskatter 3,7 4,7 4,6 6,0

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

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 66,9 59,6 78,4 63,5

Summa kortfristiga skulder 97,3 93,0 110,7 99,7

Not 20 Pensionsförpliktelser (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Ingående ansvarsförbindelse 208,4 208,4

Pensionsutbetalningar -6,3 -6,3

Nyintjänad pension -4,3 -4,3

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

Förändring av löneskatt -3,5 -3,5

Sänkning av diskonteringsränta och bromsen - -

Övrig post -2,3 -2,3

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

Löneskatt 46,3 50,6 46,3 50,6

Utgående ansvarsförbindelse 237,0 258,9 237,0 258,9
På grund av byte av pensionsförvaltare 2013 kan inte förändring av pensionsförpliktelse särredovisas för 2013.

Not 21 Borgensförbindelser (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 111,6 111,9 - -

Brännö Folkets park 0,5 0,6 0,5 0,6

Tågdagarna 0,9 0,9 0,9 0,9

Ställda säkerheter - - 8,6 8,7

Summa borgensförbindelser 113,0 113,4 9,9 10,1

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande bor-
gensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekt av Hylte kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick  Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 393 290 281 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 382 049 711 kronor.

Not 22 Spec. ej likviditetspåverkande poster (Mkr) Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Avskrivningar 31,8 29,9 40,5 37,6

Avyttring och utrangering 0,9 0,2 0,9 0,2

Avsatt till pensioner -0,1 0,7 -0,1 0,7

Övriga avsättningar 0,6 1,7 0,6 1,7

Skatt på årets resultat - - 1,4 -

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

Summa ej likviditetspåverkande poster 33,2 32,4 42,1 38,9

Not 23 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal översti-
gande 3 år (Mkr)

Kommun 2014 Kommun 2013 Koncern 2014 Koncern 2013

Med förfall inom 1 år 0,6 0,6 - -

Med förfall inom 1-5 år 2,2 3,7 - -

Med förfall senare än 5 år - - - -

Summa 2,8 4,3 0,0 0,0

Beloppen avser nominella värden av framtida minimi-leaseavgifter. 
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Redovisningsprinciper

Bakgrund
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmel-
serna i lagen om kommunal redovisning och de re-
kommendationer som lämnas av rådet för kommunal 
redovisning (RKR). I de fall redovisningen avviker från 
lagstiftning eller rekommendationer anges detta sär-
skilt.

Periodisering
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret har 
i huvudsak belastat respektive tillgodoräknats årets 
redovisning. Redovisningen har varit öppen för ex-
terna transaktioner till och med den 12 januari 2015. 
Därefter har intäkter och kostnader överstigande 50 
tkr hänförts till redovisningsåret. 

Löner avseende timanställda och OB-ersättning till 
månadsanställda redovisas enligt kontantprincipen. 
Det innebär att löner och ersättningar som intjänats 
under december 2014 har belastat januari 2015, vilket 
är ett avsteg från principen om matchning. Avvikels-
en förklaras med att summan av dessa kostnader inte  
uppgår till något väsentligt belopp. Mot denna bak-
grund gör kommunen bedömningen att påverkan på 
resultatet är försumbart.

Förändrade redovisningsprinciper under 2014
Från och med 2014 redovisar kommunen gatu- 
kostnadsersättningar som en förutbetald intäkt bland 
långfristiga skulder enligt RKR 18. Detta innebär att 
de periodiseras över respektive anläggningstillgångs 
nyttjandeperiod de avser att finansiera. Tidigare redov-
isades gatukostnadsersättningar så att de reducerade 
det bokförda värdet på tillgångarna. Principförändrin-
gen har inte haft någon större effekt på resultatet. Jäm-
förelsetal för föregående år har därför inte omräknats. 

Tomtmark och exploateringsfastigheter kommunen 
har för avsikt att avyttra har under 2014 omklassifi-
cerats från anläggningstillgång till omsättningstillgång. 
Omklassificeringen har inte haft någon effekt på re-
sultatet. Ett fortsatt arbete sker 2015 med att se över 
klassificeringen av anläggningstillgångar. 

Skatteintäkter 
I linje med RKR 4.2 har skatteintäkten periodiser-
ats. Det innebär att kommunen i bokslut 2014 har 
bokfört den definitiva slutavräkningen för 2013 och 
en preliminär slutavräkning för 2014. Den prelim-
inära slutavräkningen är baserad på SKL:s december- 
prognos. 

Övriga intäkter
Anslutningsavgifter redovisas som en förutbetald in-
täkt bland långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 

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

Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt bland-
modellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade 
fram till 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindel-
se utanför balansräkningen. Pensionsförmåner in-
tjänade från och med 1998-01-01 redovisas som en 
avsättning och kortfristig 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 
och betalas ut under efterföljande år.

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

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

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not i resultaträkningen och/eller kassaflöde-
sanalysen. För att en post ska betraktas som jämförel-
sestörande ska posten uppgå till minst 3,5 mkr samt 
vara av sådan karaktär att den inte förväntas inträffa 
regelbundet. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avs-
krivningar. Avskrivningarna påbörjas den månad an-
läggningstillgången tas i bruk enligt linjär metod. Inga 
avskrivningar görs på mark, konst och pågående in-
vesteringar.

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

Redovisningsprinciper



 
Redovisningsprinciper

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

Avskrivningstid är för:

Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Maskiner och inventarier 3-20 år

Fastigheter och anläggningar 10-50 år

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2012 
för tillgångar med identifierbara komponenter som 
har olika nyttjandeperiod. Komponentavskrivning är 
framförallt påkallat vid större investeringsprojekt.

Avsättningar
En avsättning för återställande av deponin har tagits 
upp. Det belopp som tagits upp utgörs av driftöver-
skott från avfallsverksamheten. Baserat på en pro-
jektering beräknas de totala sluttäckningsutgifterna  
uppgå till cirka 45 mkr. Åtagandet är nuvärdesberäknat 
med en diskonteringsränta på 3 procent. Återställandet 
av deponin väntas starta 2015 och pågå fram till 2021. 

Hylte kommun har en avsättning för omstrukturering-
skostnader som inte helt följer RKR 10. Kvarvarande 
belopp, 1,3 mkr kommer förbrukas de kommande 
åren.

Vid bokslut 2013 avsattes 0,2 mkr från vatten- och 
avloppsverksamheten. Beloppet bestod av 2013 års 
driftöverskott. Beloppet har återförts till verksam-
heten 2014. Eventuellt överskott i framtiden kommer 
bokföras som en förutbetald intäkt bland kortfristiga 
skulder.

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

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

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden 
och enligt huvudprincipen proportionell konsolidering. 

Bokslutet baseras på kommunala redovisningsprinci-
per. Om principerna väsentligt avviker från varandra 
justeras Hyltebostäders räkenskaper före sammanställ-
ningen. Alla transaktioner av väsentlig karaktär har 
eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens 
totala ekonomi.   

Bilden är tagen vid kommunfullmäktiges sammanträde i Örnaskolans aula i oktober 2014. 71
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Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

Verksamhet
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder är det allmännyt-
tiga bostadsbolaget i Hylte kommun. Hyltebostäder 
äger och förvaltar fastigheter med både bostäder och  
kommersiella lokaler i Hyltebruk, Torup, Unnaryd, 
Rydöbruk och Landeryd. Totalt sett förvaltas drygt 
500 lägenheter och cirka 6 000 kvadratmeter lokaler. 

Utöver den egna fastighetsförvaltningen förvaltar 
Hyltebostäder sedan 2012 även den största delen av 
kommunens fastigheter. Totalt drygt 60 000 kvadrat-
meter. Hyltebostäders tredje verksamhet är fjärrvär-
menät i Hyltebruk, Unnaryd och Landeryd.

Händelser 2014
Året som gått har i stor utsträckning präglats av alla 
byggprojekt som pågår. I Hyltebostäders egna bestånd 
har renoveringen och ombyggnaden av Storgatan 4 
varit det största projektet. Lägenhetsdelen i fastigheten 
har under ett par år stått tom, men förväntas nu vara 
inflyttningsklar efter sommaren 2015. Hyltebostäder 
gör också en hel del verksamhetsanpassningar åt  
kommunala verksamheter i egna fastigheter. Bland  
annat byggs ett LSS-boende på Storgatan 6.

När det gäller driften av de kommunala fastigheterna 
börjar nu verksamheten att sätta sig. Ett fokus under 
året har varit att öka de resurser som läggs på under-
håll, vilket också skett med i genomsnitt 22 kronor 
per kvadratmeter. På fjärrvärmesidan pågår ett projekt 
med att uppgradera samtliga mätare för att möjliggöra 
fjärravläsning. Dessutom har sex nya anläggningar 
anslutit sig till fjärrvärmenätet. 

Ekonomi
Bostadsstiftelsen gör ett överskott på 6,0 mkr. Ökad 
uthyrningsgrad, gynnsamt ränteläge och en i övrigt 

gynnsam kostnadsutveckling förklarar det goda resul-
tatet. 

I förvaltningen av de kommunala fastigheterna åter-
lämnas 2,4 miljoner. Detta beror främst på att inves-
teringstakten i de kommunala fastigheterna har varit 
lägre än budgeterat samt en gynnsam utveckling av 
fjärrvärmekostnaden.  

Framtid
Framtiden ser relativt ljus ut för Hyltebostäder. Trycket 
på hyresrätter ser ut att hålla i sig och Hyltebostäders 
fjärrvärmeerbjudande fortsätter att attrahera nya 
abonnenter. 

Under kommande år kommer många av de projekt 
som nu är i gång att avslutas. Det blir intressant att se 
hur uthyrningen av de nya lägenheterna på Storgatan 
4 kommer att gå. Visar det sig att det finns efterfrågan 
för nybyggda hyresrätter kan fler nybyggnationer ske 
framöver. 

Bostadsstiftelsen Hyltebostäders resultat
Mkr 2014 2013

Intäkter 106,2 107,9

Kostnader -86,0 -85,3

Avskrivningar -8,8 -8,0

Rörelseresultat 11,5 14,6

Finansnetto -4,2 -4,5

Skatt på årets resultat -1,4 -3,4

Resultat efter finansiella poster och skatt 6,0 6,7

Balansomslutning 194,4 180,2

Soliditet (%) 25,2 23,9

Investeringar 27,1 4,3

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

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



 
Revisionsberättelse för 2014

Revisionsberättelse för 2014



 
Revisionsberättelse för 2014
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Anteckningar



Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se


