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Så här läser du Hylte kommuns delårsbokslut

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

Kapitlet innehåller ett avsnitt om god ekonomisk hushållning. En personalekono-
misk redovisning ingår under fokusområdet Organisation. Kapitlet avslutas med en  
avstämning av de finansiella målen samt en finansiell analys.

Kapitel 2
Kommunens verksamheter
I andra kapitlet finns en sammanfattning av hur kommunens verksamheter har 
bedrivits under de sju första månaderna av 2016. Verksamheterna beskrivs samman-
fattande under respektive nämnd; kommunstyrelsen, räddningsnämnden, samhälls-
byggnadsnämnden, arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden 
och omsorgsnämnden.

Varje del inleds med en kort beskrivning av nämnden i korthet, 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 nämnden i 
siffror avslutar varje del.

Kapitel 3
Räkenskaper
Det tredje kapitlet inleds med en investeringsredovisning. Kapitlet innehåller också 
kommunens och koncernens räkenskaper, noter samt redovisningsprinciper.
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På Sörgårdens förskola i Hyltebruk 
byggs en ny förskolebyggnad med 
två nya avdelningar och en ny ge-
mensam entré för hela skolan. In-
flyttningsklart i september. I Lande-
ryd planeras det för nya modulhus 
till förskolan Linnéan. Lokalerna 
ska stå klara under 2016. I Långa-
ryd är bygglovet för skapandet av 
en ny förskola på ängen bredvid 
Höstro klart. Hur skolan ska utfor-
mas beslutas av kommunstyrelsen. 
Enligt förslaget ska två moduler 
byggas ihop för en total yta om 300 
kvadratmeter. Även Elias Fries och 
Örnaskolan får nya lokaler.

Positiv flyttrotation
Det är inte bara inom skolans värld 
det byggs. Tony Ortenlöf konsta-
terar att efterfrågan på de nya se-
niorlägenheterna i centrala Hylte-
bruk skapade en positiv rotation 
på bostadsmarknaden och en vilja 
att fortsätta bygga.

- De nya lägenheterna fylldes 
snabbt. Vi fick ett kvitto på att det 

fanns ett behov av nya bostäder. 
Det gav energi till att satsa även på 
Kanalstaden och i Torup. 

Nu undersöker man förutsättning-
arna för ett bostadsområde i an-
slutning till Kanalstaden och Un-
narydsvägen i Hyltebruk. Området 
byggs i två etapper med villor och 
lägenheter. I Torup planerar man 
för lägenheter på Marknadsplat-
sen. 

- I Torup tar vi just nu fram sam-
rådshandlingar för samråd med 
allmänheten. Vi ska informera om 
våra planer i området och höra vad 
de tycker. Det görs nu i sommar. 
Det är viktigt att vi skapar rörelse 
på flera orter så att vi kan få loss 
hus till de yngre och erbjuda de 
äldre bra alternativa boenden. 

Nytt centrum i Torup
Detaljplanen för ombyggnaden av 
Torups centrum är i avslutningsfa-
sen. Förhoppningen är att påbörja 
det faktiska arbetet nästa år. 

- Det kommer att bli riktigt fint 

med nytt torg, nya bushållsplatser 
och en parkyta på den stora grus-
parkeringen. 

Företag bygger nytt
Även i Unnaryd planeras det för 
byggnation av 15 villor i anslutning 
till sjön Unnen. Samråd ska hållas i 
sommar. I april berättade företaget 
Hylte Jakt & Lantmän att de inom 
några år planerar för en större bu-
tik längs riksväg 26 och i Kinnared 
bygger företaget Gnotec ut.

- Ja det är högt tryck på byggsidan i 
Hylte nu. Det är som sagt angenämt 
att det händer något. Vi samverkar 
mycket med de andra kontoren och 
har ett bra samarbete. 

I höst påbörjas även bygget av sol-
cellscarporten på parkeringen utan-
för kommunhuset. Carporten ska 
ha plats för cirka åtta kommunbi-
lar med laddningsstationer. På cen-
trumparkeringen, mellan Konsum 
och Södra Hestra Sparbank, byggs 
en laddningsstolpe tillgänglig för 
allmänheten.

Det byggs som aldrig förr i Hylte kommun. Efterfrågan på nya detaljplaner och önskemålen om 
bygglov skapar hög arbetsbelastning på samhällsbyggnadskontoret. 
- Det är roligt att det händer något och vi har ett gott samarbete med de andra kontoren, säger 
Tony Ortenlöf, plan- och byggchef. 

Många byggen på gång i kommunen
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Tony Ortenlöf, plan- och byggchef,  framför det tänkta bostadsområdet vid Kanalstaden i Hyltebruk. 

Invigning av tillbyggnaden på Sörgårdens 
förskola i Hyltebruk.

Byggprojekt det pratas om i Hylte:

• Ny förskolebyggnad på Sörgården
• Nya modulhus i Landeryd
• Ny förskola i Långaryd
• Nya lokaler Elias Fries
• Nya lokaler Örnaskolan
• Fler seniorlägenheter
• Bostadsområde vid Kanalstaden
• Lägenheter i Torup
• Villor i Unnaryd
• Ny butikslokal utmed väg 26
• Företagsutbyggnad i Kinnared
• Kontaktcenter i kommunhuset
• Solcellscarport vid kommunhuset
• Laddningsstolpe i Hyltebruk
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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.

Kommunlednings-
kontorKommunstyrelseKommunfullmäktige

Personalutskott

Räddningsnämnd

Krisledningsnämnd

Arbets- och närings-
livskontor

Arbets- och närings-
livsnämnd

Revision

Valberedning

Valnämnd

Barn- och 
ungdomskontor

Barn- och 
ungdomsnämnd

OmsorgskontorOmsorgsnämnd

Samhällsbyggnads-
kontor

Samhällsbyggnads-
nämnd

Tillsynsnämnd

Samverkansnämnder

Patientnämnden
Hjälpmedels- och

hemsjukvårdsnämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunala bolag

Brottsförebyggande rådet
Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala pensionärsrådet
Lokala folkhälsorådet

Rådgivande organ

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
Hallwan AB (25%)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
Innehåll
God ekonomisk hushållning       s. 6 

Organisation         s. 11

 

Finansiell analys        s. 14 

Här kan du läsa om kommunens styrmodell och om 
kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning. 

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

Det här avsnittet innehåller kommunens finansiella 
analys som ska ge en överblick över kommunens finan-
siella ställning på kort och lång sikt.
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God ekonomisk hushållning

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

God ekonomisk hushållning

Hylte kommuns definition 
God ekonomisk hushållning i Hylte är en sammanvägd 
bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket inne-
bär att såväl kommunens ekonomiska som verksam-
hetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas. Nivåerna för 
god ekonomisk hushållning delas in enligt följande:

Grön Nivå: Samtliga finansiella kvalitetsnivåer är upp-
fyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges besluta-
de kvalitetsnivåer för verksamheterna.

Gul Nivå: 80 procent av de finansiella kvalitetsnivåer-
na är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäk-
tiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna.

Röd Nivå: Allt under 80 procent på båda delarna.

Kommunens styrmodell
Kommunens styrmodell är ett viktigt stöd i arbetet för 
att uppnå god ekonomisk hushållning. Styrmodellen 
kan betraktas som ett signalsystem som både vägleder 
och styr kommunen mot god ekonomisk hushållning.

Under 2014 och 2015 har en ny styrmodell arbetats 
fram. Den nya modellen beslutades av kommunfull-
mäktige i juni 2015 och gäller från och med 2016.  
Styrmodellen bygger på resultatstyrning vilket innebär 
att kommunens verksamheter styrs med fokus på resul-
tat för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. 

EXTERNA
INTRESSENTER

KONTOR

ENHET

Målbudget
Målnivåer

Riksdag Regering Myndigheter Invånare Kunder Media
Lagstiftning Förordningar Föreskrifter Skattemedel Inflytande Insyn

T
j
ä
n
s
t

KOMMUN‐
FULLMÄKTIGE

KOMMUN‐
STYRELSEN

NÄMNDER

P
o
l
i
t
i
k

KF‐nyckeltal

Nämndsnyckeltal

Enhetsnyckeltal

Nulägesanalys
+ omvärld

Årsrapport
Delårsrapport

Uppföljning
Resultat
Analys

HYLTE KOMMUN Vision

KF‐nyckeltal

KF‐nyckeltal

Styrmodell

Strategi, 
Policy, Program, Plan, 

Reglemente

Riktlinjer

Delegerings‐
ordning

Intern kontroll

Regler, rutiner

Handlingsplan
Aktivitet

Delegeringsbeslut

Intern kontroll

Mål

Månadsrapport
Prognos

Grunduppdrag

Verkställighet

KF‐nyckeltal

Enhetsnyckeltal

Grundbudget
Kvalitetsnivåer

KF‐nyckeltal

NämndsnyckeltalNämndsnyckeltal

Nämndsnyckeltal

KF‐nyckeltal
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God ekonomisk hushållning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vad innebär resultatstyrning?
I en kommun är det minst lika intressant att tala om 
resultat i termer av vad man lyckats åstadkomma för 
invånare och andra som är mottagare av kommunens 
service och tjänster, som att tala om vilka finansiella 
resultat som uppnåtts. Resultat handlar om i vilken 
utsträckning kommunen lyckas leverera service som 
håller en god kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Re-
sultatstyrning står alltså inte enbart för det finansiella 
resultatet i kommunen utan även om hur verksam-
heten bedrivs långsiktigt i ett socialt och ekologiskt 
perspektiv. 

Det handlar även om de tjänster som kommunen lev-
ererat på ett sådant sätt att det ur mottagarens syn-
vinkel skapats ett kvalitativt mervärde utifrån dennes 
behov. Givetvis finns det andra uppfattningar och per-
spektiv på vad som kan vara kvalitativa resultat dock 
är det naturligt att ta utgångspunkt i mottagarna av 
kommunens service och tjänster.

Resultatstyrning betyder förenklat att politiker styr 
kommunen utifrån de mål som de sätter upp och de 
kvalitetsnivåer som kommunens verksamheter ska 
uppnå. Resultatstyrning är en del i kommunens förbät-
tringsarbete. Genom att mäta, följa upp och jämföra 
det egna resultatet med andras resultat blir det möjligt 
att identifiera framgångar och utvecklingsområden. 
Det ger erfarenheter som används för att utveckla på 
så vis kommunens verksamhet mot ökad kvalitet på 
service och tjänster.

Grunduppdrag
Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som 
ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förord-
ningar, föreskrifter och invånare men även politiken 
styr via styrande dokument. Grunduppdraget utgör 
den största delen av en kommuns verksamhet, vilket 
innefattar både obligatorisk och frivillig verksamhet. 
Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs 
upp och utvärderas. Det vill säga det är kvalitetssty-
rningen som visar om grunduppdraget uppfyller god 
kvalitet eller inte.

Målstyrning
Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens grund- 
uppdrag, sker parallellt andra uppdrag, program och 
planer som politiken vill styra mot. I och med varje 
ny mandatperiod kan kommunfullmäktige ta fram 
ett program för den politik och verksamhet som man 
avser att bedriva under perioden. Målstyrning kan 
också bli aktuellt i de fall kvalitetsnivåerna i ett grund-
uppdrag inte uppnås.

Fokus ligger även i målstyrningen på resultat vilket 
gör att dessa program och planer med mera bör ut-
mynna i mål till vilka nyckeltal med målnivåer kan 
kopplas. Till målstyrningen kopplas även de uppdrag 
som politiken tilldelat kontoren. Uppdragen har inte 
alltid en direkt koppling till de övergripande målen.

Uppföljning av god ekonomisk hushållning
Verksamheterna följs upp och utvärderas både vad 
gäller kvalitet på grunduppdraget men även de mål 
och uppdrag som politiken tilldelat. För att tydliggöra 
grunduppdraget har kommunens verksamheter delats 
in i sex olika områden oberoende av nämndsindelning:

Utbildning och barnomsorg

Omsorg och hjälp

Kultur och fritid

Bygga, bo och miljö

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Förutom dessa sex områden finns också de ekono-
miska nyckeltalen under ett eget område - Ekonomi.

Till dessa områden kommer nyckeltal med tillhörande 
kvalitetsnivåer, beslutade av kommunfullmäktige, 
att kopplas för att kunna utvärdera grunduppdra-
gets resultat.  Om några områden inte når upp till 
de kvalitetsnivåer som beslutats kan mål formuleras 
för hur arbetet ska gå till för att komma tillrätta med 
bristerna. Men mål kan också formuleras kring om-
råden politiken väljer att sats extra på. Ett exempel 
kan vara mål formulerade utifrån den politiska viljein-
riktning för Hylte kommun 2015-2018 som fullmäk-
tige beslutade under våren. Även målen utvärderas 
genom nyckeltal. För att lyckas med övergången till 
resultatstyrning har en förändring i den ekonomiska 
årsprocessen gjorts. Den nya årsprocessen kommer 
att börja gälla från och med arbete med Resultat- och 
ekonomisk plan 2017-2019.

Uppföljning av god ekonomisk hushållning 
vid delårsbokslutet
Eftersom 2016 är första året med kommunens nya 
styrmodell kommer de flesta av kommunfullmäktiges 
nyckeltal att mätas första gången under hösten 2016. 
Därför finns det inget utfall att bedöma i samband 
med detta delårsbokslut. Det innebär således att det 
inte går att genomföra någon bedömning om kom-
munen uppfyller god ekonomisk hushållning eller inte. 
Däremot kommer alla finansiella nyckeltal att följas 
upp och utvärderas. En närmare beskrivning och an-
alys av dessa finns under avsnittet ”finansiell analys”. 
På nästkommande sidor presenteras en sammanställn-
ing av kommunfullmäktiges nyckeltal. 
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God ekonomisk hushållning

FINANSIELLA KVALITETSNIVÅER Acceptabel 
kvalitetsnivå

Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015

Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och bidrag

1,9% 2,1% 1,9% 3,8%

Soliditet 28,0% 28,6% 28,4% 27,5%

Nämndernas budgetavvikelse +/-1,0% -2,8% -2,6% 0,1%

Självfinansieringsgrad av investeringar 95,0% 144,9% 85,9% 174,3%

Långfristiga låneskulden i relation till 
anläggningstillgångarnas värde 60,0% 60,8% 58,3% 60,7%

UTBILDNING OCH BARNOMSORG Acceptabel 
kvalitetsnivå

Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015 Kommentar

Andelen vårdnadshavare som är nöjda 
med förskolan 

Det finns inget tidigare utfall 
eftersom mätningen genomförs 
första gången hösten 2016. 
Accepterad kvalitetsnivå beslutas 
längre fram.

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum 52,0% 40,0% Mätning görs under hösten 2016

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

54 90 Mätning görs under hösten 2016

Elever i åk. 9 som är behöriga till något 
nationellt program 89,0% 79,6% Resultat delges från Skolverket 

under hösten 2016

Meritvärde i åk.9 (17 ämnen) 210 199,5 Resultat delges från Skolverket 
under hösten 2016

Andel nöjda elever i grundskolan 91,0%
Det finns inget tidigare utfall 
eftersom mätningen genomförs 
första gången hösten 2016.

Nöjdhet vuxenutbilndning och 
introduktionsprogrammet (IM)

Det finns inget tidigare utfall 
eftersom mätningen genomförs 
första gången hösten 2016. 
Accepterad kvalitetsnivå beslutas 
längre fram.

Väntetid till utbildning i svenska för 
invandrare (SFI)

Det finns inget tidigare utfall 
eftersom mätningen genomförs 
första gången hösten 2016. 
Accepterad kvalitetsnivå beslutas 
längre fram.
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OMSORG OCH HJÄLP Acceptabel 
kvalitetsnivå

Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015 Kommentar

Andel barn och ungdomar som 
upplever det som lätt att få kontakt 
med socialsekreteraren

Det finns inget tidigare utfall 
eftersom mätningen genomförs 
första gången hösten 2016. 
Accepterad kvalitetsnivå beslutas 
längre fram.

Andel ensamkommande barn 
och ungdomar som upplever gott 
bemötande

Det finns inget tidigare utfall 
eftersom mätningen genomförs 
första gången hösten 2016. 
Accepterad kvalitetsnivå beslutas 
längre fram.

Andel ej återaktualiserade barn 0-12 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats

82,0% 100,0% Mätning görs under hösten 2016

Andel ej återaktualiserade barn 13-20 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats

82,0% 97,0% Mätning görs under hösten 2016

Andel som är nöjda med sin hemtjänst 88,0% 90,0% Mätning görs under hösten 2016

Andel som är nöjda med sitt särskilda 
boende 90,0% 92,0% Mätning görs under hösten 2016

Antal personal som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar 16 13 Mätning görs under hösten 2016

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende

36 35 Mätning görs under hösten 2016

Andel som är nöjda med den hjälp och 
det stöd de får inom LSS 74,0%

Det finns inget tidigare utfall 
eftersom mätningen genomförs 
första gången hösten 2016. 

Väntetid i antal dagar från första 
kontakttillfället för ansökan vid nybesök 
till beslut inom försörjningsstöd

10 8 Mätning görs under hösten 2016

Andel långtidsförsörjningstagare av 
totalt antal personer med ekonomiskt 
bistånd

30,0% 15,9%

Responstid räddningstjänsten - andel % 
som får hjälp inom 20 minuter 95,0%

Det finns inget tidigare utfall 
eftersom mätningen genomförs 
första gången hösten 2016. 

NÄRINGSLIV OCH ARBETE Acceptabel 
kvalitetsnivå

Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015 Kommentar

Företagsklimat (Insikt - Servicemätning 
av kommunens myndighetsutövning)

60 67

Andel som kommer ut i arbete 
eller studier efter avslut inom 
arbetsmarknadsverksamhet

45,0% 28,0% Mätning görs under hösten 2016
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God ekonomisk hushållning

BYGGA, BO OCH MILJÖ Acceptabel 
kvalitetsnivå

Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015 Kommentar

Antal överklagade beslut som ändrats 
efter överprövning 

2 1

Under årets första sju månader har 
ett ärende ändrats efter prövning. 
Den förväntade prognosen är 
att Samhällsbyggnadskontoret 
kommer att hålla sig inom ramen 
för det satta nyckeltalet.

Kommunens vattenkvalitet 100,0% 100,0% 100,0%
Under året första sju månader har 
vattenproverna varit 95% tjänligt 
och 5% tjänligt med anmärkning.

Handläggningstid vid beslut om bygglov 10 10

Genomsnittstiden har ej 
beräknats, dock har alla bygglov 
handlagts inom 10 veckor. Den 
förväntade prognosen är att 
Samhällsbyggnadskontoret 
kommer att hålla sig inom ramen 
för det satta nyckeltalet. 

KULTUR OCH FRITID Acceptabel 
kvalitetsnivå

Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015 Kommentar

Andel nöjda besök inom kultur- och 
fritidsverksamhet 80,0% 85,0% Mätning görs under hösten 2016

KOMMUN OCH POLITIK Acceptabel 
kvalitetsnivå

Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015 Kommentar

Andel som tar kontakt med kommunen 
via telefon som får ett direkt svar på en 
enkel fråga

60,0% 48,0% Denna mätning sker på hösten, 
ingen mätning vid delåret.

Andel som får svar på e-post inom två 
dagar 60,0% 87,0% Denna mätning sker på hösten, 

ingen mätning vid delåret.
Andel som upplever ett gott 
bemötande vid kontakt med 
kommunen 92,0% 100,0% Denna mätning sker på hösten, 

ingen mätning vid delåret.

Andel som är nöjda med kommunens 
webbplats 75,0%

Det finns inget tidigare utfall 
eftersom mätningen genomförs 
första gången hösten 2016. 

Nöjda medarbetare 74,0% 78,0% Denna mätning sker på hösten, 
ingen mätning vid delåret.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda 5,5% 5,4%
Denna mätning sker på hösten, 
ingen mätning vid delåret.
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Organisation
God arbetsgivare

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

Rekrytering

Trainee Halland

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

Under våren prövade Hylte kommun att rekrytera 
socialsekreterare genom Traineeprogrammet och på så 
sätt ge möjligheter till en annan introduktion och start 
i arbetslivet i kombination med arbetsuppgifter som 
skulle ge en extra individuell utveckling och grund för 
karriärmöjligheter. På grund av omständigheter inom 
organisationen och genom att det inte fanns sökande 
med socionomutbildning beslutade kommunen sig 
för att avbryta rekryteringen. Att rekrytera till trainee 
inom annat område i år var inte aktuellt utan påtänkta 
behov inom ramen för trainee bedöms finnas först 
nästa år. 

Traineen för perioden 2015/2016 har under våren 
skrivit på en tillsvidareanställning inom Hylte kommun 
som projekteringsingenjör. 

Pensioner

Under de första sju månaderna 2016 har sju 
medarbetare gått i pension. tre medarbetare på 
barn- och ungdomskontoret, tre medarbetare på 
samhällsbyggnadskontoret och en medarbetare på 
omsorgskontoret. 

Under de närmaste tio åren kommer 222 medarbetare 
att nå pensionsåldern. Detta motsvarar cirka 25 procent 
av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. De 
största pensionsavgångarna återfinns inom grupperna 
omsorgsassistenter och lärare.

Pensionsavgångar 2017-21 2022-26 Totalt

Omsorgsassistenter 29 43 72

Legitimerad personal (OK) 4 7 11
Lärare (grundskola o 
gymnasie)

20 20 40

Förskolelärare 6 7 13

Fritidspedagog 2 1 3

Barnskötare/dagbarnvårdare 11 7 18

Elevassistenter - 2 2

Fastighet/park/anläggning - - -

Kost- och lokalvårdspersonal 5 12 17

Administrativ personal 7 3 10

Chefer 5 6 11

Teknisk personal 2 1 3

Övriga 13 9 22

Totalt 104 118 222

Hälsa

Friskhälsotalet ligger på 94,6 procent vid delår 
2016. Sjukfrånvaron ligger därmed på samma nivå 
som vid bokslut 2015. Andelen medarbetare med 
långtidssjukfrånvaro har minskat med 8,9 procent i 
förhållande till årsbokslut 2015 och med 11,7 procent 
i förhållande till delårsbokslut 2015. 

Hylte kommuns redovisade sjuktal på 5,4 procent vid 
årsbokslut 2015 gjorde Hylte bäst i Sverige tillsammans 
med Danderyds kommun. Stor uppmärksamhet 
kring detta har funnits under våren och bland 
annat renderat i omnämnanden i både regional- och 
rikspress samt att kommunens personalchef har 
föreläst på en landsomfattande konferens med bland 
andra generaldirektören för Försäkringskassan samt 
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, %

Delår
2016

Delår 
2015

Avvi-
kelse

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

   Kvinnor 6,1 6,3 - 0,2

   Män 2,2 2,1 0,1

   Personer upp till 29 år 3,3 2,9 0,4

   Personer mellan 30-49 år 5,0 5,8 -0,8

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

Varav Långtidsfrånvaro* 42,7 54,4 -11,7

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

Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, %

Sjukfrån-
varo

Varav 
långtids-

sjukfrånvaro

Kommunledningskontoret 4,0               41,1

Barn- och ungdomskontoret 5,1 46,2

Omsorgskontoret 6,3 40,1

Samhällsbyggnadskontoret 5,2 47,3

Arbets- och näringslivskontoret 3,9 27,9

Totalt

Löneöversyn 2016

Centrala löneavtal var klara inför årets löneöversyn med 
undantag för Kommunal. Med Kommunal tecknade 
SKL 2016-04-29 nytt centralt avtal för perioden 2016-
05-01 till 2019-04-30. Avtalet innebär bland annat nytt 
löneöversynsdatum för deras avtalsområde (ny lön från 
och med 1/5 respektive år under avtalsperioden) och 
en specialsatsning på undersköterskor. Tack vare goda 
insatser från alla inblandade parter blev utfallet sådant 
att alla månadsavlönade fick sin nya lön utbetald 
med aprillönen respektive junilönen för Kommunals 
avtalsområde. 

Medarbetarenkät

Medarbetarenkät genomfördes under november/
december 2015 och har nu under våren sammanställts 
samt analyserats. Den visar på ett bra resultat i linje 
med resultatet 2013. Enkäten visar också att fokus 
behöver ligga på arbetsbelastning och stress.

Som en del i arbetet med Employer branding dit 
nyckeltalet HME (Hållbart medarbetarengagemang) är 
kopplat kommer personalenheten fortsättningsvis att 
genomföra en förkortad medarbetarenkät vartannat 
år, nästa gång hösten 2016. Här kommer inledande 
nio frågor från befintlig enkät att finnas med och 
dessa mäts av SKL och jämförs med andra kommuner. 
Dessutom kommer de att kompletteras med två frågor 
kring stress och arbetsbelastning för att aktivt kunna 
jobba framgångsrikt med detta.

Personalförmåner
Arbetet med employer branding är en prioriterad fråga 
för Hylte kommun och arbetet kommer nu att göras 
mer målinriktat. En röd tråd i arbetet är fokus på ar-
betsbelastning och stress. Under våren har ett nuläge 
tagits fram inom områdena Löner, Förmåner, Arbets-
tider, Rekrytering, Arbetsmiljö, Kompetensutveckling 
och Ledarskap. Omvärldsbevakning har gjorts gente-
mot sex utvalda framgångsrika kommuner inom områ-
det – Helsingborg, Kävlinge, Trelleborg, Norrköping, 
Eskilstuna och Upplands Väsby. Detta är kommuner 
som har bra betyg som arbetsgivare eller högt HME. 

Följande personalförmåner finns i kommunen:

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

• Årskort på Hallandstrafiken kan köpas och avbetalas 
genom nettolöneavdrag.

• Friskträningskort subventioneras till kommunens 
medarbetare. Förmåner som ingår i kortet är tillgång 
till träningslokal, simbassäng, längskidåkningsspår 
och deltagande i friskvårdspass. 

• Lean – Medarbetardrivet förbättringsarbete

Kommunens medarbetardrivna förbättringsarbete med 
stöd av Lean har under våren 2016 varit fortsatt ak-
tivt med goda resultat, det visar de utvärderingar som 
gjorts under våren. Lean i Hylte bygger på att ta till 
vara samtliga medarbetares kompetens och engage-
mang och syftar till att arbeta smartare genom att göra 
fler delaktiga i förbättringsarbetet och därmed skapa 
förutsättningar för en bra arbetsmiljö.

Från kommunledningskontoret genomfördes under 
våren olika aktiviteter med syfte att stödja och inspir-
era utvecklingsarbetet bland kommunens olika verk-
samheter. Bland annat har det genomförts ytterligare en 
grundkurs för nya chefer och medarbetare. Ett utökat 
samarbete med Ljungby kommun har också startat 
upp där bland annat chefer från bägge kommuner kun-
nat träffas och byta erfarenheter med varandra.

• Nivå 1 i kommunens chef- och ledarprogram syftar 
till att ge grundläggande kunskaper som varje chef i 
Hylte kommun behöver i sin roll. Under våren 2016 
har det startats en ny omgång av nivå 1 och det har 
genomförts sex kurser under fem dagar.

Målsättningen med nivå 2 i chef- och ledarprogrammet 
är att ge förutsättningar och verktyg för att utvecklas 
i rollen som chef och i det personliga ledarskapet. Un-
der våren 2016 har tre kurser genomförts och första 
omgången av nivå 2 har avslutats. Det är 10 av 22 
chefer som har genomfört nivå 2 i sin helhet.

En översyn av ledarprogrammet är gjord under maj-
juni 2016. I stora drag får chef- och ledarprogrammet 
bra eller mycket bra utvärderingar och förslag till än-
dringar/utveckling kommer att presenteras till KLG  
(Kommunens ledningsgrupp) under augusti månad. 
Detta innebär bland annat ett introduktionsprogram 
för nya ledare och anpassning av steg 1 till detta, att 
UL som är kommunens ledarfilosofi blir en röd tråd i 
programmet och inleder steg 2 samt ett tredje steg med 
olika förslag till utbildningar/föreläsningar/nätverk 
presenteras och att kursdeltagaren i samråd med sin 
chef anpassar sitt innehåll efter behov.

• Syftet med samverkansprogrammet Morgondagens 
Ledare är att arrangera ett kvalificerat chefsförsörj-
ningsprogram med målet att identifiera och utveckla 
nya chefer/ledare. Programmet riktar sig till tillsvidar-
eanställda som har intresse, ambition och potential att 
utvecklas mot en framtida chefsroll. 

Under första halvåret 2016 startade fjärde omgången 



13

 
Organisation

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

av Morgondagens Ledare. Två medarbetare från Hylte 
kommun deltar i programmet och ett antal kurser har 
genomförts för att förbereda deltagarna på eventuella 
chefsroller. Rekryteringen inför den femte omgången 
har startat och beräknas vara klar under hösten, anta-
let sökande till programmet 2017 är 11 stycken.

Medarbetare i Hylte Kommun

Personalen i siffror
Delår 
2016

Delår 
2015

Avvikelse

Antal anställda 992 926 66

     Tillsvidareanställda 861 824 37

     Visstidsanställda 131 102 29

Andel män % 16,0 13,8 2,2

Andel kvinnor % 84,0 86,2 -2,2

Genomsnittlig anställningstid 12,2 14,1 -1,9

    för män (år) 8,8 9,7 -0,9

    för kvinnor (år) 12,9 15,0 -2,1

Medelålder (år) 45,1 45,7 -0,6

Medelsysselsättning (%) 91,6 89,6 2

Antal pensioneringar 7 7 0,0

Personalkostnader (mkr) 281,7 247,1 34,6

Årsarbetare 788,9 745,3 43,6

Hylte kommun hade 992 medarbetare vid delår 
2016. Av dessa var 861 tillsvidareanställda och 131 
visstidsanställda. Det innebär en ökning med 66 
medarbetare i förhållande till föregående år. Detta 
kan förklaras med en stor ökning av barn/elever inom 
främst förskola och grundskola.
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Kommunens finansiella kvalitetsnivåer för god ekonomisk hushållning är med anledning av den nya styrmodellen 
nya för 2016 och framgår i tabellen nedan. Införandet av den nya styrmodellen innebär också att delårsbokslutet 
från och med 2016 baseras på sju månaders utfall mot tidigare sex.  

Finasiell analys

Inledning
Den finansiella analysen utgår från de finansiella 
kvalitetsnivåerna för god ekonomisk hushållning. 
Först ges en redogörelse kring utfallet efter sju 
månader. Därefter analyseras det prognostiserade 
utfallet vid årets slut. Analysen fortsätter sedan med 
en balanskravsutredning samt en fortsatt analys kring 
kommunens ekonomi. Avslutningsvis ges en analys av 
kommunkoncernen.

Årets resultat
Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Årets resultat (mkr) 7,5 11,7 20,3 11,8

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande 
poster (mkr)

7,5 11,7 15,7 11,8

Årets resultat 
i relation till 
skatteintäkter och 
utjämning (%)

2,1 1,9 3,8 2,3

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning 
är att det råder balans mellan intäkter och kostnader. 
En av sektorn vanlig tumregel är att resultatet över en 
längre period bör ligga över två procent av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning. Infrias målet borgar 
det för flera goda förutsättningar, däribland hög självfi-
nansieringsgrad av investeringar. Under hela planperi-
oden fram till 2019 ligger det budgeterade resultatet på 
över två procent av skatter och utjämning.

För att uppnå kommunfullmäktiges kvalitetsnivå för 
god ekonomisk hushållning fordras ett resultat på 
minst 1,9 procent. Det fastställda resultatet på 7,5 mkr 
motsvarar 2,1 procent vilket innebär att kvalitetsnivån 
uppnåtts. Genom det prognostiserade resultatet på 
11,7 mkr beräknas kvalitetsnivån uppnås vid årets slut. 

Delårsbokslut
Resultatet per den 31 juli uppgår till 7,5 mkr och tyngs, 
i likhet med tidigare delårsbokslut, av en kraftig ökn-
ing av kommunens semesterlöneskuld. Eftersom större 

delen av semesteruttaget sker under andra halvåret  
innebär det att antalet innestående semesterdagar ack-
umuleras och blir högt i delårsbokslutet. Av detta följer 
att förändringen av skulden och därmed kostnaden blir 
kraftig. Kostnaden uppgår till 9,1 mkr vilket är att be-
trakta som en cyklisk effekt. Det går inte göra en rak 
framskrivning av delårsresultatet för att komma fram 
till en prognos för helåret. 

Ytterligare en tung kostnadskomponent är nämnder-
nas samlade negativa avvikelse på 9,5 mkr. Orsaken till 
avvikelsen återfinns hos arbets- och näringslivsnämn-
den, barn- och ungdomsnämnden samt omsorgsnämn-
den. De tre nämnderna redovisar negativa avvikelser. 
Avvikelserna förklaras kortfattat nedan under rubriken 
Nämndernas samlade avvikelse. 

I december 2015 erhöll kommunen totalt 47,9 mkr 
med anledning av flyktingsituationen. Bidraget re-
sulterade i ett åtgärdspaket för nämnderna. I budget-
termer innebar paketet en periodiserad tilläggsbudget 
på 32,7 mkr (januari till december) vilken tilldelades 
2016. Samtidigt har bidraget på 47,9 intäktsförts lin-
järt bland de kommungemensamma posterna. Net-
tot (bidraget minus åtgärdspaket) i delårsbokslutet är 
således positivt med 8,9 mkr och är anledningen till att 
kommunen kan redovisa ett positivt resultat.  

Årsprognos 
Årets resultat per den 31 december 2016 prognostis-
eras till 11,7 mkr mot budgeterade 11,8 mkr. I rela-
tion till skatter och utjämning är det 1,9 procent, 
vilket innebär att kvalitetsnivån väntas bli uppnådd. 
Det prognostiserade resultatet förklaras med nämnder-
nas samlade negativa avvikelse på 14,3 mkr. Trots av-
vikelsen väntas ändå ett positivt resultat. Den främsta 
anledningen är, i likhet med delårsbokslutet, det sär-
skilda statsbidraget där intäkterna (47,9 mkr) översti-
ger beräknade kostnader (åtgärdspaketet, i nivå med 
budget på 32,7 mkr). Resultatet stärks även av lägre 
avskrivningar (2,6 mkr) än budgeterat. 

Finansiella kvalitetsnivåer för god ekonomisk hushållning
Acceptabel 

kvalitetsnivå
Delårsbokslut 

2016
Prognos 2016

Årets resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag och 
utjämning

1,9% 2,1% 1,9%

Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar 95,0% 144,9% 85,9%

Soliditet 28,0% 28,6% 28,4%

Långfristig låneskuld i relation till anläggningstillgångarnas värde 60,0% 60,8% 58,3%

Budgetavvikelse, nämnder +/-1,0% -2,8% -2,6%
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Investeringar och självfinansieringsgrad

Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Självfinansieringsgrad av 
investeringar (%)

144,9 85,9 174,6 95,4

Investeringsvolym (mkr) 18,5 54,1 31,1 45,7

Utrymme för 
självfinansiering (mkr)

26,9 46,5 54,3 43,6

För 2016 uppgår kommunens investeringsbudget till 
35,9 mkr. Investeringsanslag överförda från tidigare år 
uppgår till 27,2 mkr, vilket gör att investeringsbudg-
eten totalt uppgår till 63,1 mkr. 

För att uppnå kommunfullmäktiges kvalitetsnivå på 
god ekonomisk hushållning behöver investeringarna 
vara självfinansierade till minst 95 procent. Skälet till 
målet är att en sådan självfinansieringsgrad innebär 
en liten eller ingen ökning av låneskulden, vilket bibe-
håller eller förbättrar det finansiella handlingsutrym-
met. 

Delårsbokslut
Kommunens samlade investeringsvolym uppgick un-
der de första sju månaderna till 18,5 mkr. Investerings-
utrymmet, summan av avskrivningar och resultat, upp-
gick under motsvarande period till 26,9 mkr. Det har 
resulterat i en självfinansieringsgrad på 144,9 procent. 
Kommunfullmäktiges kvalitetsnivå har således upp-
nåtts med god marginal. 

Periodens investeringsvolym är till största del knutet 
till fastighetsinvesteringar. Det enskilt största invester-
ingsprojektet är Sörgårdens nya förskola med ett utfall 
på 7,7 mkr. Det ackumulerade utfallet uppgår till 8,1 
mkr och väntas hamna i nivå med projektbudgeten på 
9,9 mkr. Den nya förskolan invigdes i september och 
tongångarna var odelat positiva. 

Årsprognos
Totalt beräknas investeringsvolymen till 54,1 mkr un-
der 2016. Det är 85,8 procent av budgeten och 7,6 mkr 
över nivån för självfinansiering. Självfinansierings-
graden väntas på grund av detta sjunka till 85,9 pro-
cent, vilket är under kvalitetsnivån. Mot denna bak-
grund väntas likviditeten minska, dock marginellt. 
Någon nyupplåning eller ianspråktagande av kom-
munens checkräkningskredit är inte aktuellt då kom-
munen har en kassabehållning på över 80 mkr.

Även i prognosen väntas investeringsvolymen vara 
knuten till fastighetsprojekt. Ett framträdande projekt 
är Örnaskolans nya låg- och mellanstadium. Då arbe-
tet nu kommit igång på allvar väntas ett utfall på 10,7 
mkr vid årets slut. Den nya skolan är planerad att invi-
gas till höstterminen 2017.  

Soliditet  

Procent
Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Soliditet enligt 
balansräkningen

28,6 28,4 27,5 27,4

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella handlingsutrymme och visar hur stor del av kom-
munens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Förändringen i detta mått är beroende av investering-
stakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det 
ekonomiska resultatet. 

Enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivå ska solidi-
teten uppgå till minst 28 procent 2016. Det är 0,5 pro-
centenheter högre än bokslutet 2015. Det långsiktiga 
målet är en soliditet som stärks. En sådan utveckling 
innebär att skuldsättningsgraden minskar och den fi-
nansiella styrkan ökar. En förutsättning för detta är att 
det egna kapitalet utvecklas i en mer positiv riktning än 
balansomslutningen.

Delårsbokslut
Soliditeten i delårsbokslutet uppgår till 28,6 procent 
vilket innebär att kvalitetsnivån uppfyllts. 

Årsprognos
Sett till hela 2016 väntas kvalitetsnivån uppfyllas då 
den prognostiserade soliditeten uppgår till 28,4 pro-
cent. Tillgångarna väntas öka med 21,3 mkr. Ökningen 
är hänförlig till de planerade investeringarna på 54,1 
mkr samt att fordran på Migrationsverket beräknas 
ligga kvar på en fortsatt hög nivå. Genom det prognos-
tiserade resultatet på 11,7 mkr blir dock förändringen 
av det egna kapitalet större än tillgångarna. Samman-
taget bidrar detta till att soliditeten stiger med 0,9 pro-
centenheter jämfört med bokslutet 2015.

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 

Procent
Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Soliditet inkl. 
ansvarsförbindelse

-5,8 -4,6 -7,6 -13,4

Kommunen tillämpar den lagstadgade blandmodel-
len för redovisning av pensionsåtaganden. Det inne-
bär att pensioner intjänade fram till 1998 inte ingår 
i redovisningen, varken som skuld eller värdeförän-
dring. Endast utbetalningar redovisas, och då som 
kostnader i resultaträkningen. Ansvarsförbindelsen är 
betydande i relation med de totala skulderna i balan-
sräkningen, men ska också utbetalas under en lång tid. 
Den är likväl ett reellt åtagande. Om soliditeten ska 
bli rättvisande krävs att ansvarsförbindelsen läggs in 
som en avsättning i balansräkningen. Beaktas ansvars-
förbindelsen sjunker soliditeten till -5,8 procent. Som 
framgår av tabellen ovan har soliditeten inklusive ans-
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varsförbindelsen stigit 2014-2016. Den främsta anled-
ningen är att de årliga utbetalningarna, som minskar 
skulden, överstigit värdeuppräkningen. Det är i sin tur 
ett resultat av låg uppräkning för inflation och ränta. 
Konjunkturläget har på så sätt påverkan på skuldens 
omslutning. 

2020 prognostiserar kommunens pensionsförvaltare 
en ansvarsförbindelse på 221,6 mkr. Om kommunen 
fram till samma period redovisar resultat i nivå med 
två procent av skatteintäkter och utjämning kommer 
det egna kapitalet överstiga ansvarsförbindelsen. Det 
skulle i sin tur innebära en positiv soliditet. 

Långfristiga skulder 
Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

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

Långfristig låneskuld 
i relation till 
anläggningstillgångarnas 
värde (%)

60,8 58,3 60,7 64,5

De långfristiga låneskulderna uppgår till 290,5 mkr, 
oförändrat mot bokslutet 2015. Samtliga sju lån finns 
bundna hos Kommuninvest. Risken sprids genom att 
lånen har olika förfallodagar och rörlig eller fast ränta. 
Kommunen har inga derivat för att säkra ränterisk-
erna.

För att uppnå godkänd kvalitetsnivå ska de långfristiga 
låneskulderna inte överstiga 60 procent av anläggning-
stillgångarnas värde. Kvalitetsnivån är beroende av 
investeringstakt, nyupplåning och andra skuldförän-
dringar. 

Delårsbokslut 
Kommunens långfristiga låneskulder motsvarar vid 
delårsbokslutet 60,8 procent av anläggningstillgångar-
nas värde. Det är i nivå med föregående bokslut (60,7 
procent). 

Årsprognos
Vid årets slut beräknas de långfristiga skulderna mots-
vara 58,3 procent av anläggningstillgångarnas värde. I 
prognosen har endast hänsyn till de planerade invester-
ingarna tagits. Den långfristiga låneskulden antas med 
andra ord vara oförändrad. Det kan dock bli aktuellt 
med amortering då likviditeten är mycket god. Skulle 
amortering bli aktuellt innebär det ett lägre värde än 
prognostiserade 58,3 procent. Sammanfattningsvis 
beräknas kvalitetsnivån uppfyllas med god marginal.

Nämndernas samlade avvikelse

Procent
Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Avvikelse nämnder -2,8% -2,6% 0,1% 1,4%

Inkl. totalt återsökt 
belopp från 
Migrationsverket

0,5% -0,6% - -

Mkr
Prognos 

2016
Budget 

2016
Avvikelse

Kommunstyrelse inkl. 
kommunfullmäktige

37,4 37,7 0,3

Räddningsnämnd 11,1 11,1 -

Samhällsbyggnadsnämnd 17,9 18,1 0,2

Tillsynsnämnd 0,1 0,1 -

Arbets- och näringslivsnämnd 49,0 46,7 -2,3

Revision 0,9 0,9 -

Överförmyndare 0,8 0,8 -

Barn- och ungdomsnämnd 272,6 263,9 -8,7

Omsorgsnämnd 169,9 166,0 -3,9

Summa nämnder 559,7 545,4 -14,3

Nämnder och styrelser har efter sju månader lämnat 
en negativ avvikelse gentemot budget på 9,5 mkr (-2,8 
procent). Vid årets slut pekar prognosen på en nega-
tiv avvikelse på totalt 14,3 mkr (-2,6 procent). God-
känd kvalitetsnivå enligt kommunfullmäktige är en av-
vikelse på plus minus en procent. Målet uppnås varken 
i delårsbokslutet eller i årsprognosen.

Kommunstyrelsen inkl. kommunfullmäktige prognos-
tiserar en avvikelse på 0,3 mkr. Den huvudsakliga or-
saken är besparingsbeting och vakanta tjänster. 

Samhällsbyggnadsnämnden väntas vid årets slut re-
dovisa en avvikelse på 0,2 mkr. Den främsta förklar-
ingen till avvikelsen är omförhandlat försäkringsavtal, 
vakanta tjänster och samarbete med Gislaveds kom-
mun. 

Såväl arbets- och näringslivsnämnden och omsorg-
snämnden belastas med fler placeringsärenden än 
budgeterat. Dessa ärenden har färgat delårsbokslutet 
och den prognos som lämnats. Med anledning av detta 
har kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige 
om tilläggsanslag om cirka 5,0 mkr. Beaktas tilläggsan-
slaget förbättras den prognostiserade budgetavvikelsen 
från -2,6 procent till -1,7 procent. 

Barn- och ungdomsnämndens avvikelse, i delårsbok-
slutet och prognosen, är i stora drag en återspegling av 
det växande elevantalet. En viktig förklaring är mot-
tagandet av nyanlända. Med anledning av detta har 
framförallt lokal- och personalkostnaderna ökat kraft-
igare än vad som förutsågs i budgetarbetet. Stora delar 
av dessa kostnader har kommunen begärt ersättning 
för från Migrationsverket. Av försiktighetsskäl över-
stiger det återsökta beloppet det bokförda med 11,1 
mkr i delårsbokslutet. Hade hela det återsökta belop-
pet bokförts hade nämnden således redovisat en posi-
tiv avvikelse. Skälet till försiktigheten är otydligheter 
i Migrationsverkets ersättningssystem. Såväl SKL och 
andra kommuner har riktat kritik mot systemet då det 
i dagsläget är svårt att förutse vilken ersättning som 
beviljas.

Nämndernas avvikelser och prognoser förklaras kort-
fattat på sidorna 21-29 samt mer utförligt i respektive 
nämnds delårsbokslut.
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Balanskravsutredning och resultatutjämnings-
reserv (RUR)

Mkr
Prognos 

2016
Bokslut 

2015
Bokslut 

2014

Årets resultat 11,7 20,3 5,6

Avgår realisationsvinster -0,3 -0,1 -

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar

11,4 20,2 5,6

Medel till/från 
resultatutjämningsreserv (RUR)

- -9,5 -

Årets balanskravsresultat 11,4 11,6 5,6

Prognosen för 2016 innebär ett överskott. Enligt bal-
anskravsutredningen uppgår resultatet till 11,4 mkr. 
Med nuvarande riktlinjer kan resultatnivåer översti-
gande två procent av skatteintäkterna reserveras. Med 
den prognos som föreligger är en ytterligare reserver-
ing 2016 till RUR inte möjlig. 

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Procent Delår 

2016
Prognos 

2016
Bokslut 

2015
Bokslut 

2014

Utveckling skatteintäkter 
och utjämning

13,1 13,1 5,9 3,5

   exkl. särskilt statsbidrag        
mmed anledning av 
mflyktingsituationen

5,0 5,0 - -

Utveckling verksamhetens 
nettokostnad inkl. 
finansnetto

12,1 15,3 4,3 2,2

   exkl. tilläggsbudget 
m(åtgärdspaket) 
mmed anledning av 
mflyktingsituationen

5,9 8,9 - -

En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hus-
hållning är att kostnaderna inte utvecklas i en snabbare 
takt än skatteintäkterna. Finansieringsutvecklingen 
prognostiseras till 13,1 procent. Det är en mycket hög 
utvecklingstakt. I den ingår dock det särskilda stats-
bidraget. Utesluts bidraget sjunker utvecklingen till 5,0 
procent. 

Trots den goda finansieringsutvecklingen förmår den 
ändå inte täcka nettokostnadsutvecklingen inklusive 
finansnettot som prognostiseras till 15,3 procent. 
Utesluts åtgärdspaketet sjunker utvecklingen till 8,9 
procent. Långsiktigt är denna trend inte hållbar då de 
ekonomiska marginalerna äts upp. Att begränsa kost-
nadsutvecklingen är därför angeläget. 

Inom verksamhetens kostnader utmärker sig person-
alkostnaderna. De har ökat med 14,0 procent jämfört 
med samma period ifjol. Förklaringen är att antalet 
årsarbetare ökat kraftigt. Ökningen av årsarbetare är 
hänförlig till utbyggnaden av kommunal service som 
följt på mottagandet av asylsökande inom skolornas 
områden.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning
Årets skatteintäkter är budgeterade till ett invånaran-
tal på 10 520. Det är i nivå med det faktiska utfallet 
(10 501 invånare). Skatteutfallet vid årets slut är prog-
nostiserat till 398,5 mkr vilket är lägre än budgeterat. 
Det beror på att slutavräkningarna för 2015 och 2016 
antas bli lägre än budgeterat på grund av lägre tax-
eringsutfall. 

Nettot från generella statsbidrag och utjämning väntas 
vid årets slut uppgå till 205,4 mkr. Det är 40,6 procent 
högre än föregående år men då ska det understrykas att 
det särskilda statsbidraget är inkluderat. Exkluderas 
bidraget sjunker utvecklingen till 11,1 procent. 11,1 
procent är en påtaglig ökning mot 2015. Bakgrunden 
till ökningen är relaterad till ett växande invånarantal 
samt att kommunens skattekraft i förhållande till riket 
sjunkit till 83,9 procent. För att kompensera en försva-
gad skattekraft har bidraget från inkomstutjämningen 
ökat.

Pensioner

Mkr
Delår 
2016

Prognos 
2016

Bokslut 
2015

Bokslut 
2014

Totala pensionskostnader 19,1 32,8 31,2 29,7

   varav pensioner intjänade          
0fram till 1998

6,0 10,3 10,8 10,6

   varav avgiftsbestämd del 11,5 18,8 17,6 15,2

Avsättning 9,3 9,7 9,2 9,1

Ansvarsförbindelse 224,7 222,1 228,5 237,0

Periodens pensionskostnader inklusive löneskatt up-
pgår till 19,1 mkr. Prognostiserat utfall är 32,8 mkr 
vilket är 1,6 mkr mer än 2015.

Som påpekades tidigare redovisar kommunen pension-
såtaganden intjänade fram till 1998 utanför balansräk-
ningen i en så kallad ansvarsförbindelse. Kostnaden 
för det här åtagandet uppstår först vid utbetalningstill-
fället. I delårsbokslutet uppgår denna kostnad till 6,0 
mkr. Den beräknade kostnaden för helåret väntas bli 
10,3 mkr.

Trenden med en minskande ansvarsförbindelse håller i 
sig. Minskningen beror på, som tidigare nämnts, att ut-
betalningarna överstiger värdeuppräkningen. Det bör 
påpekas att det är utbetalningarna (pensionskostnad-
erna) och inte ansvarsförbindelsen i sig som påverkar 
kommunens handlingsutrymme. Enligt SKL har de år-
liga utbetalningarna nu nått sin kulmen i takt med att 
många fyrtiotalister gått i pension. 

Största delen av pensioner intjänade från och med 
1998 redovisas som avgiftsbestämd del för indivi-
duell placering. Utbetalning sker året efter intjänan-
det och beloppet redovisas därför som en kortfristig 
skuld. I delårsbokslutet uppgår den här kostnaden till 
11,5 mkr och vid årets slut prognostiseras 18,8 mkr. 
Kvarstående pensionsdelar avser lönedelar över 7,5 
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inkomstbasbelopp, efterlevnadspension och särskild 
avtals- och visstidspension. De här delarna bokas upp 
som en avsättning i balansräkningen. 

Hylte kommun har i dagsläget inga finansiella tillgån-
gar (pensionsmedel) som förvaltas för att i framtiden 
användas för utbetalning av pensioner. Däremot har 
kommunen försäkrat bort stora delar av åtagandet för 
förmånsbestämd ålderspension. Följden av försäkrin-
gen är vid delårsbokslutet en lägre pensionsavsättning 
med 3,5 mkr. Försäkringslösningen innebär att kom-
munen, genom premiebetalningar, gör avbetalningar 
på pensionsförpliktelsen. 

Avsättningar
Avsättningar definieras som skulder som är ovissa när 
det gäller förfallotidpunkt eller belopp. Kommunens 
avsättningar uppgår per den 31 juli 2016 till 13,7 mkr. 
Större delen (9,3 mkr) utgörs av pensionsavsättningar 
för framtida utbetalningar. Därutöver finns en avs-
ättning för återställandet av Borabo deponi (3,1 mkr) 
samt en avsättning öronmärkt till utvecklingsfrågor 
(1,3 mkr). De två senare avsättningarna kommer nyt-
tjas de närmaste åren.

Kassaflöde
Summan av periodens kassaflöde är negativt med 13,4 
mkr. Då kommunen tidigare redovisat negativa flöden 
har detta berott på höga investeringsvolymer. Så är inte 
fallet 2016 utan beror på det låga flödet från den lö-
pande verksamheten (5,1 mkr). Bakomliggande faktor-
er är hänförlig till kommunens fordran på Migration-
sverket. På balansdagen uppgick fordran till 45,5 mkr, 
en ökning med 18,0 mkr mot bokslutet 2015. Samtliga 
medel kommuner har rätt till betalas inte ut av Mi-
grationsverket utan stora delar måste återsökas. Med 
anledning av kommunens mottagande av nyanlända i 
kombination med långa handläggningstider hos Mi-
grationsverket har fordran stigit kraftigt. I konsekvens 
av detta har utbetalningarna för perioden överstigit 
inbetalningarna. En liknande bild förutspås även vid 
årets slut.  

Kommunens borgensåtaganden 
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån för 
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och andra externa 
verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande 
för lån den 31 juli 2016 uppgår till 111,5 mkr där 
Hyltebostäder står för 111,1 mkr. Någon större risk i 
borgensåtagandena föreligger inte. 

Hylte kommun har även tecknat en solidarisk borgen 
för Kommuninvests skulder. Kommunens andel av 
dessa skulder uppgick per den 30 juni 2016 till 0,12 
procent. Inte heller här föreligger någon risk. 

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

Den årliga kostnaden för bankgarantin uppgår till 0,4 
mkr. Av detta belopp vidarefaktureras Stora Enso 98 
procent. Garantin är tecknad fram till 2050-12-31.

Avslutande kommentarer 
Kommunen väntas uppfylla det lagstadgade bal-
anskravet med 11,4 mkr. Tre av fem finansiella 
kvalitetsnivåer beräknas vara helt uppfyllda vid årets 
slut. Kommunen prognostiseras därmed ha delvis god 
ekonomisk hushållning under 2016. Den viktigaste 
förklaringen är hänförlig till nämndernas prognostis-
erade avvikelse på -14,3 mkr. Mot denna bakgrund 
väntas nettokostnadsutvecklingen öka rejält. Långsik-
tigt är denna utveckling inte hållbar då motsvarande 
täckning inte finns inom skatteintäkter och kommu-
nalekonomisk utjämning. 

Med anledning av ovanstående måste vikten om god 
budgetföljsamhet betonas. Det är direkt avgörande för 
att kommunen framöver ska klara av att uppnå kom-
munfullmäktiges kvalitetsnivåer för god ekonomisk 
hushållning. 

Slutligen bör det återigen uppmärksammas att kom-
munens fordran på Migrationsverket är hög. Den to-
tala kostnadsersättningen som återsökts överstiger det 
som bokförts. Som tidigare påpekats är detta av för-
siktighetsskäl. Nuvarande ersättningssystem innehåller 
otydligheter. Det är därför svårt att förutse vilken 
ersättning som kommer beviljas. Vidare är Migration-
sverket handläggningstider långa. Fordran har därför 
inte minskat utan ökat. I likhet med många andra 
kommuner har Hylte kommuns förbindelse med Mi-
grationsverket aldrig varit mer påtaglig. Sammantaget 
bidrar detta till en osäkerhet som påverkat nämnder-
nas arbete med budget, prognoser och delårsbokslut.  

Kommunkoncernen
I koncernen ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder (100 procent). Efter att koncerninterna 
mellanhavanden eliminerats uppgår resultatet efter 
skatt och finansnetto till 12,2 mkr. Resultatet förklaras 
med en gynnsam utveckling inom Hyltebostäder. Den 
löpande verksamheten har utvecklats starkt och va-
kansgraden är mycket låg. Utvecklingen inom kom-
munen har även gjort avtryck på resultatet. Som tidi-
gare nämnts har det särskilda statsbidraget bidragit 
till ett positivt resultat, trots nämndernas negativa av-
vikelse. 

Jämfört med bokslutet 2015 har tillgångarna under 
2016 ökat med 13,3 mkr till 854,5 mkr. Ökningen ber-
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or på att koncernen investerat för mer än vad avskrivn-
ingarna uppgått till samt att kommunens fordran på 
Migrationsverket ökat. Genom resultatet på 12,2 mkr 
har det egna kapitalet utvecklats starkare än tillgångar-
na. Soliditeten är därmed högre med 1,0 procentenhet 
än 2015 och uppgår till 29,3 procent.   

Den sista juli 2016 hade koncernen 811,7 årsarbetare. 
Av dessa var 788,9 anställda hos kommunen. I jäm-
förelse med samma period föregående år har antalet 
ökat med 41,1 årsarbetare. Ökningen återfinns helt 
och hållet inom kommunen. 

Prognosen för Hyltebostäder ser ljus ut. Hyltebostäder 
väntas vid årets slut lämna ett resultat som överträf-
fat det budgeterade med åtminstone två miljoner. Ba-
komliggande faktorer är hög efterfrågan på lägenheter. 
Hyltebostäder ser ingen avmattning i efterfrågan och 
vakansgraden kommer troligtvis förbättras ytterligare 
under året. Även fjärrvärmesidan prognostiseras en 
bra utveckling. Nya anläggningar väntas ansluta sig till 
fjärrvärmenätet under hösten.

Det andra halvåret kommer innebära en ökad inves-
teringsvolym. Ett betydande projekt är byggnationen 
av Örnaskolans nya låg- och mellanstadieskola. Vidare 
räknar Hyltebostäder med att köpa det gamla tryck-

eriet och påbörja arbetet med att anpassa det för un-
dervisningsändamål. 

Med anledning av befolkningsutvecklingen har stora 
förändringar ägt rum inom fastighetsbeståndet. Bland 
annat har nya förskoleavdelningar tillkommit. Hylte-
bostäder ser positivt på de extraresurser som allokerats 
till underhåll 2017-18. Under slutet av året kommer 
fokus ligga på att ta fram underlag för dessa under-
hållsinsatser.

Avslutningsvis kan det konstateras att kommunkon-
cernen utvecklats i en positiv riktning under årets förs-
ta sju månader. Mycket talar för att koncernen går in 
i 2017 i en bättre position än inför 2016. Samtidigt är 
omvärlden föränderlig, kanske mer än någonsin. Det är 
därför svårt att bedöma framtiden. Befolkningsutveck-
lingen har resulterat i att det nu är bostadsbrist i Hylte 
kommun. Hyltebostäder är kanske den enda aktör som 
kan genomföra större nybyggnationer av hyresrätter i 
kommunen. Det är därför troligt att de närmsta åren 
kommer att präglas av planering och eventuell bygg-
nation av nya hyresfastigheter. Kommunen står också 
inför viktiga investeringar. För att inte äventyra den 
ekonomi som uppnåtts är det av största vikt att planer-
ing av investeringar sker genomtänkt.  
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Kommunstyrelsen        s. 21
Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i tre  
olika enheter; ekonomienheten, personalenheten  
samt information- och kanslienheten. 

Räddningsnämnden        s. 22
Nämnden ansvarar förutom för räddningstjänst,  
tillsynsverksamhet, brandskyddsutbildning,  
krisberedskap med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden      s. 23 
I nämndens verksamhet ingår bland annat  
miljö- och hälsoskydd, bygglov och tillstånd,  
vattenförsörjning och avloppshantering,  
renhållning, kostförsörjning samt lokalvård.

Arbets- och näringslivsnämnden      s. 25
Nämndens verksamhet inrymmer arbetsmarknads- 
enheten, individ- och familjeomsorg för vuxna,  
fritid och folkhälsa, biblliotek samt näringsliv och turism.

Barn- och ungdomsnämnden      s. 27
Nämnden ansvarar bland annat för barnomsorg,  
grund- och gymnasieskola, vuxenskola samt kulturskola.  
Här finns även familjecentralen och verksamheten  
för ensamkommande flyktingbarn.

Omsorgsnämnden        s. 29
Omsorgsnämndens verksamhet innefattar omsorg om  
funktionshindrade, äldreomsorg, anhörigstöd med mera.

Innehåll

Kommunens verksamheter
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Ekonomi
Avvikelsen efter sju månader uppgår till 572 tkr mot 
periodens budget på 25 051 tkr. Vid årets slut prog-
nostiseras en avvikelse på 386 tkr mot budgeterade 43 
034 tkr. Den verksamhet som bidrar mest till avvikels-
en, både i delårsbokslutet och i prognosen, är kom-
munledningskontoret. I korthet beror avvikelsen på 
besparingsbeting och vakanta tjänster. Verksamheten 
för facklig tid försämrar å andra sidan både avvikels-
en och prognosen med -158 tkr respektive -230 tkr. 
Det beror på att all central facklig tid numera belastar 
kommunstyrelsen och inte respektive verksamhet. I 
och med kommunfullmäktiges beslut om resultat- och 
ekonomisk plan har kommunstyrelsen fått i uppdrag 
att genomlysa kostnader för facklig tid. Avslutnings-
vis ska det påpekas att många av verksamheterna har 
periodiserade budgetar men där utfallet är knutet till 
en period (t.ex. en månad). På grund av detta är av-
vikelserna för vissa av verksamheterna kraftigare vid 
delårsbokslutet än i prognosen.

Framtid
Arbetet med att kartlägga de medel kommunen kan 
återsöka från Migrationsverket kommer fortsätta. Ar-
betet görs mot bakgrund av kommunens mottagande 
av nyanlända. Eftersom Migrationsverket betalar ut en 
viss del genom schablon och en viss del genom begäran 
om kostnadsersättning är frågan prioriterad.

Från och med 2016 har en ny styrmodell införts. 
För att alla medarbetare ska få kännedom om styr- 
modellen och hur de kan bidra till kommunfull- 
mäktiges kvalitetsnivåer, kommer utbildningsinsatser 
och information kring styrmodellen bli en viktig del i 
arbetet framöver. 

Under hösten 2016 kommer Medborgarportalen publi-
ceras på kommunens hemsida. Portalen gör det möjligt 
för invånare och företag att se vilken kvalitet de olika 
verksamheterna har, men även att göra jämförelser 
med andra kommuner.

Viktiga händelser under året
• Flera externa e-tjänster till invånare har lanserats. 

Ett exempel är ansökan om autogirobetalningar 
på kommunala fakturor.

• Införandet av det nya kontaktscentret har fort-
satt med planerad invigning under våren 2017. 
Dessutom har tre nya medarbetare rekryterats till 
kontaktcentret.

• En övergripande verksamhet för integration har 
bildats. Syftet är bl.a. koordinera civilsamhället i 
integrationsfrågor och ansvara för arbetet mot 
våldsbejakande extremism.

• Bredbandsutbyggnaden i kommunen pågår. I 
avtalet med IP-only ingår att kommunala verk-
samheter ska anslutas till fibernätet. Detta arbete 
har påbörjats under våren och fortsätter under 
hösten.

Kommunstyrelsen i korthet

Avvikelse prognos: 386 tkr 
Avvikelse delårsbokslut: 572 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Nämnd- och styrelseverksamhet

• Ekonomienhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

Ansvarig ordförande: Ronny Löfquist
Ansvarig kontorschef: Per Borg

Kommunstyrelsen i siffror

Verksamhet Budget 2016 Prognos 2016
Avvikelse 

prognos
Budget     7 

mån
Delårs-
bokslut

Avvikelse 
delår

Nämnd- och styrelseverksamhet exkl. KF 1 750 1 952 -203 1 021 1 135 -114
Vision 367 372 -5 214 372 -158
Stöd till politiska partier 571 571 0 333 571 -238
Övrig verksamhet 3 258 3 335 -77 1 900 1 954 -54
Facklig tid 1 447 1 677 -230 844 1 002 -158
Fysisk och tekniska planer 1 490 1 490 0 869 279 591
Näringslivsfrämjande åtgärder 115 115 0 67 32 35
Fördelade lokalkostnader 0 0 0 0 60 -60
Kommunledningskontoret 34 037 33 137 900 19 802 19 074 728
Total 43 034 42 649 386 25 051 24 479 572

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en överordnad roll i kommunens förvaltning. Här finns politiker som ansvarar för kom-
munens utveckling och ekonomi. Förvaltningen består av kommunledningskontoret med personal-, ekonomi-, 
informations- och kanslienhet. 
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Räddningsnämnden

Nämnden i korthet

Avvikelse prognos: -24 tkr

Avvikelse delårsbokslut: 14 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Räddningstjänst

• Tillsynsverksamhet

• Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

• Brandskyddsutbildning

• Rådgivning

• Krisberedskap

Ansvarig ordförande: Ronny Löfquist

Ansvarig kontorschef: Magnus Åman

Ekonomi
Räddningsnämndens budget för 2016 uppgår till 11 
125 tkr. Vid årets slut prognostiseras en avvikelse i nivå 
med budget. Avvikelsen i delårsbokslutet ligger i nivå 
med periodbudgeten. 

Framtid
Dynamisk resurshantering (DRH) är tänkt att införas i 
november 2016. Enkelt uttryckt innebär DRH att den 
enhet (t.ex. behörig personal) som befinner sig närmast 
olycksplatsen informeras istället för att larmet först går 
till räddningsstationen. Syftet med DHR är att erbjuda 
den drabbade snabbare hjälp med rätt resurser.  

Utbildning av deltidsbrandmän är en betydelsefull 
insats som säkerställer god kvalitet på utfört arbete. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 
höjt kostnaderna för vidareutbildning. En deltidsan-
ställd styrkeledares kurskostnad uppgår nu till cirka 70

tkr. En förmodad generationsväxling för deltidsbefäl 
ligger inom den närmaste framtiden. Kostnaderna för 
utbildning lär troligtvis öka. 

Under 2017-2018 kommer ett arbete med civil-militär 
samverkan påbörjas. Det är i dagsläget oklart vad 
arbetet innebär. Direktiv har ännu inte kommit från 
Länsstyrelsen. 

Viktiga händelser under året

• Räddningstjänsten har haft 116 uppdrag. Det 
är en minskning med tre uppdrag jämfört med 
samma period ifjol.

• På grund av det varma vädret i maj, utfärdades 
eldningsförbud som gällde hela juni månad. 

• Räddningstjänsten har bistått närliggande kom-
muner med släckningsarbete i skog och mark. 
Fettje mosse i Ljungby kommun var den största 
och mest personalkrävande insatsen. 

• En verksamhetsplan för arbete med kommunens 
krisberedskap har antagits av kommunfullmäk-
tige under våren. 

Verksamhet Budget 2016 Prognos 2016
Avvikelse 

prognos
Budget 7 

mån
Delårs-bokslut

Avvikelse 
delår

Räddningstjänst 11 018 11 042 -24 6 427 6 422 5
Krishantering 108 108 0 63 54 9
Total 11 125 11 149 -24 6 490 6 476 14

Räddningsnämnden i siffror 

Räddningsnämnden

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

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Ekonomi
Nämnden redovisar en avvikelse med 963 tkr. Vid 
årets slut prognostiseras en avvikelse med 249 tkr. I 
delårsbokslutet och i prognosen återfinns verksam-
heter med större avvikelser, både negativa och posi-
tiva. Framträdande avvikelser kommenteras kortfattat 
nedan.

Färdtjänst redovisar efter periodens sju månader en 
negativ avvikelse med 171 tkr. Vid året slut prognostis-
eras -250 tkr. Orsaken till avvikelsen, både i delårsbok-
slutet och i prognosen, hänger samman med ökat antal 
resor med 16 procent jämfört med 2015. Dessutom har 
kostnaden per resa ökat med cirka 80 kronor. 

Gator, vägar och parkering väntas vid årets slut lämna 
en negativ avvikelse med 209 tkr. I korthet beror av-
vikelsen på större investeringsprojekt som kommer 
slutföras under sensommaren/hösten. Av detta följer 
ökade kostnader i form av avskrivning och internt 
påförd ränta.

Av plan- och byggenheten prognostiseras en avvikelse 
på 546 tkr. I stora drag förklaras avvikelsen  med va-
kanta tjänster, omförhandlat försäkrings-avtal och ett 
samarbete med Gislaveds kommun där kommunerna 
delar på en mätningsingenjör. 

VA och avfallshantering redovisar positiva avvikelser 
i delårsbokslutet. Även i prognosen väntas positiva 
avvikelser. VA:s avvikelse, både i delårsbokslut och 
prognos, beror framförallt på intäkter för anslutning-
savgifter av nya skolmoduler. Avfallshanterings av-
vikelse, även den prognostiserade, är hänförlig till lägre 
personalkostnader och att arbete relaterat till Borabo 
deponi kunnat skjutas på framtiden.

Såväl VA och avfallshantering lyder under själv-kost-
nadsprincipen och kan i princip aldrig gå med över-
skott. Avgiften, taxan, måste däremot fastställas i 
förväg baserad på förväntade nödvändiga kostnader. 
Eventuella överskott från avfallshantering avsätts till 
Borabo deponi för sluttäcknings-utgifter. Överskott 
från VA periodiseras som en förutbetald intäkt. Över-
skottet från de två verksamheterna kommer därför inte 
nämnden tillgodo. 

Nämnden i korthet

Avvikelse prognos: 963 tkr

Avvikelse delårsbokslut: 249 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Användning av mark och vatten

• Bebyggelsemiljöns utveckling

• Miljö- och hälsoskydd

• Livsmedel och dricksvatten

• Serveringstillstånd, tobak och läkemedel

• Naturvård och hållbar utveckling

• Gator, trafik och parker

• Vattenförsörjning och avloppshantering

• Renhållning

• Kostförsörjning

• Lokalvård

Ansvarig ordförande: Malin Thydén-Kärrman

Ansvarig kontorschef: Mats Andresen

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Viktiga händelser under året

• Under perioden har samråd kring en detaljplan i 
Unnaryd avseende nya bostäder ägt rum. 

• Antalet registrerade bygglovsärenden har min-
skat. Troligtvis beror det på den kraftiga ökningen 
som skedde under andra halvåret 2015 på grund 
av förändringar i ROT-avdraget. 

• Två större markaffärer har genomförts. En större 
industrifastighet såldes under våren där köparen 
nu påbörjat ett exploateringsarbete. Vidare 
genomfördes en bytesaffär med ett lokalt företag 
där kommunen förvärvade en del av marken kring 
det planerade bostadsområdet Kanalstaden.  

• Delar av gatunätet har asfalterats under våren. 
Det gäller bl.a. Gamla Nissastigen och Kyrkoga-
tan. Gatunätet utgör en längd på totalt 75 km i 
nio samhällen. Arbetet görs efter framtagen as-
faltsbeläggningsplan.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhet
Budget 

2016
Prognos 

2016
Avvikelse 

prognos
Budget     7 

mån
Delårs-
bokslut

Avvikelse 
delår

Nämnds- och styrelseverksamhet 521 521 0 304 333 -29
Fysisk och teknisk planering 3 771 3 225 546 2 200 2 176 24
Gator, vägar och parkering 6 061 6 271 -209 3 757 3 891 -134
Parker 1 322 1 327 -5 771 753 18
Miljö- och hälsoskydd myndighet 2 377 2 396 -19 707 752 -45
Miljö- och hälsoskydd hållbarutv. 84 84 0 49 26 23
Alkoholtillstånd 40 40 0 -4 -5 2
Adm. Samhällsbyggnad 2 500 2 246 254 1 458 1 032 426
Idrotts- och fritidsanlägg. 616 684 -68 360 414 -55
Bostadsanpassning 2 011 2 011 0 1 173 672 501
Färdtjänst 1 323 1 573 -250 772 942 -171
Vattenförsörjning och avlopp 0 -200 200 1 907 1 183 724
Avfallshantering 0 -714 714 977 69 908
Förs. Verksamhet internt 0 0 0 -53 -456 403
Lokalvårdsenheten 0 0 0 0 -65 65
Kostenheten 0 0 0 -53 -391 338
Tot. Innan periodisering och avs. 20 627 19 464 1 163 14 377 11 782 2 595
Periodisering VA 200 -200 724 -724
Avsättning deponi 714 -714 908 -908
Total 20 627 20 378 249 14 377 13 414 963

Samhällsbyggnadsnämnden i siffror

Framtid
På uppdrag av Swedac påbörjades 2015 ett arbete med 
att byta ut samtliga gamla vattenmätare i kommunen. 
Detta arbete kommer slutföras under 2016. 

Kommunen har många äldre VA-ledningar vilket in-
nebär att arbetet med sanering- och underhållsarbeten 
kommer fortskrida. Vinsterna med sanering är reduc-
erad mängd tillskottsvatten till samtliga avloppsren-
ingsverk. I sin tur innebär detta en mindre förbrukning 
av energi och kemikalier samt mindre risk för bräddn-
ingar. 

VA-enheten har idag planer på att anlägga överförings-
ledningar och avveckla befintliga avloppsreningsverk. 
Närmast planeras en avveckling av Rydöbruks ren-
ingsverk. Effekterna av en nedläggning är besparingar 
inom energi, kemikalier och administration. Det finns 
även framtida planer på att lägga ned Landeryds vat-
tenverk och reningsverk.
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Arbets- och näringslivsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Nämnden i korthet

Avvikelse prognos: -2 250 tkr

Avvikelse delårsbokslut: -1 719 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Arbete och försörjning  

(Arbetsmarknadsenheten)

• Individ och familjeomsorg för vuxna (IFO)

• Fritid och Folkhälsa

• Företag (Näringslivsservice)

• Turism

• BIbliotek

Ansvarig ordförande: Göran Edberg
Ansvarig kontorschef: Christer Grähs

Ekonomi
Nämnden redovisar efter sju månader en negativ av-
vikelse med 1 719 tkr. Vid årets slut prognostiseras en 
negativ avvikelse med 2 250 tkr. I både delårsbokslutet 
och prognosen tyngs nämnden av ökade kostnader för 
institutionsvård för vuxna och övrig vuxenvård. Den 
kraftiga budgetavvikelsen beror på fler placeringar än 
tidigare år. 

Inom IFO ärendehandläggning för vuxna prognostis-
eras en negativ avvikelse med 700 tkr. Orsaken är över-
skridande personalkostnader då en konsult anställts 
för att minska arbetsbelastningen för personalen samt 
på grund av att det är så pass ny personal. Nämnden 
har även på grund av rekryteringar haft vissa perioder 
av dubbelbemanning. 

Framtid 
Uppstart av en ny fritidsgård kommer att planeras un-
der hösten. Förhoppningen är att fritidsgården invigs i 
samband med att vårterminen 2017 drar igång. Lokal-
anpassning, verksamhetsplanering och dialog med 
målgruppen är exempel på områden nämnden kommer 
fokusera på.

Utveckling av utbudet på Örnahallens Hälsocenter är 
en ständigt pågående process som är mer aktuell än 
någonsin då delvis nyrenoverade lokaler ger bättre 
förutsättningar. Behovet av renovering även i rester-
ade delar blir dock mer och mer uppenbar. Trycket på 
gymmet är mycket högt, kompletterande lokaler skulle 
behövas. Även omklädningsrummen är i mycket dåligt 
skick vilket påverkar besökare och skolans elever nega-
tivt. 

En viktig faktor är hur personal inom socialtjänsten 
ska behållas. Detta är något som berör socialtjänsten 
i stort men är en extra stor fråga i en liten kommun 
som Hylte. Under våren 2016 har flera nya anställts 
varav samtliga är nyutbildade och unga. Fokus ligger 
nu på att ge dem stöd, få dem att trivas och komma in 
i rollen som socialsekreterare. Detta arbete behöver ske 
löpande och under lång tid för att få ihop en så gott 
som ny personalgrupp till en trygg fungerande grupp.  

För att stärka samarbetet mellan skola och närings-
liv kommer nämnden genomföra arrangemanget 
Företagsambassadören. Syftet är bland annat att visa 
eleverna vilken kompetens näringslivet efterfrågar och 
på så sätt ge eleverna en bättre grund att basera sitt 
gymnasieval på.

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

Viktiga händelser under året

• För att underlätta vägen in i det svenska samhäl-
let har En väg in inrättats. Det är ett samarbets-
projekt mellan myndigheter och kommunen. 
Målsättningen är att erbjuda nyanlända den in-
formation de behöver samt undvika långa vänte-
tider och missförstånd. 

• Under sommaren har det bedrivits Sommar-
fritidsgård i Örnaskolans lokaler samt aktiviteter i 
och utanför kommunen. Satsningen har varit my-
cket uppskattad, både bland barn och föräldrar.

• Tillsammans med kommunråd och kommunchef 
har nämnden gjort företagsbesök. För att eta-
blera kontakt och sprida information om vad 
kommunen kan bistå med är dessa besök strat-
egiskt viktiga. Responsen har hittills varit positiv.

• Genom projektet UngDrive har 30 deltagare, 
varav 12 från Hylte, fått möjlighet att under som-
maren starta ett eget företag. I projektet var även 
integration inkluderat och hälften av deltagarna 
var nyanlända. 
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Arbets- och näringslivsnämnden

Verksamhet
Budget 

2016
Prognos 

2016
Avvikelse 

prognos
Budget 7 

mån
Delårs-
bokslut

Avvikelse 
delår

Arbete och näringslivsnämnden 414 414 0 241 236 5
BRÅ 0 0 0 0 0 0
Näringslivsfrämjande åtgärder 1 094 1 094 0 638 628 10
Turistverksamhet 552 552 0 357 325 32
Allmän fritidsverksamhet 3 579 3 579 0 1 534 1 497 36
Stöd till studieorganisationer 300 300 0 233 233 0
Allmän kulturverksamhet 351 351 0 205 190 15
Barnkulturverksamhet 60 60 0 35 18 17
Bibliotek 4 934 4 934 0 2 878 2 936 -58
Idrotts- och fritidsanläggningar 4 978 4 978 0 2 904 3 015 -112
Hälsocenter 6 844 6 844 0 3 981 4 174 -193
Fritidsgårdar 2 800 2 800 0 1 167 1 167 0
Folkhälsa 300 300 0 175 167 8
Kontorsövergripande ANK 1 960 1 810 150 1 143 953 190
Institutionsvård för vuxna 1 550 3 300 -1 750 904 2 504 -1 600
Öppna insatser vuxn missbr 729 729 0 425 385 40
Övrig vuxenvård 390 690 -300 227 475 -247
Ekonomiskt bistånd 10 545 10 345 200 6 151 5 852 299
IFO ärendehandläggning vuxna 4 719 5 419 -700 2 748 3 171 -424
Flyktingmottagande 365 365 0 213 213 0
Arbetsmarknadsåtgärder 11 752 11 602 150 6 505 6 243 262
Total 58 214 60 464 -2 250 32 664 34 382 -1 719

Arbets- och näringslivsnämnden i siffror
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Barn- och ungdomsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Nämnden i korthet

Avvikelse prognos: -8 699 tkr

Avvikelse delårsbokslut: -5 884 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:
• Barnomsorg

• Grundskola

• Grundsärskola

• Gymnasieskola

• Gymnasiesärskola

• Vuxenutbildning samt SFI

• Familjecentralen

• Lotsen och bryggan

• Kulturskolan

Ansvarig ordförande: Maria Hedin

Ansvarig kontorschef: Stigert Pettersson

Ekonomi
Barn- och ungdomsnämnden redovisar efter sju 
månader en negativ avvikelse med 5 884 tkr. Vid årets 
slut prognostiseras en negativ avvikelse med 8 699 tkr. 
Med anledning av växande barnantal inom för- och 
grundskolan har verksamheten utökats vilket föran-
lett en negativ avvikelse i delårsbokslutet. Utökningen 
fortsätter även under andra halvåret då bland annat 
Sörgårdens nya förskola tas i bruk.  

Grundskolans avvikelse, i delårsbokslut och prognos, 
kan kopplas till den förtätning som gjorts på skolorna. 
Mot denna bakgrund har kostnaderna för elever med 
behov av särskilt stöd ökat.

Fler elever i gymnasiesärskolan och ökade skolskjuts-
kostnader har orsakat en negativ avvikelse, både i 
delårsbokslutet och i prognosen. Även fler placeringar 
inom institutionsvård har belastat nämndens utfall i 
delårsbokslutet samt prognos.

Framtid
Enheten för nyanländas framtid är beroende på hur 
många nya elever som kommer till kommunen. Läget 
inför läsåret 2016/2017 är osäkert. Troligen kommer 
andelen nyanlända i kommunens förskolor och skolor 

fortsättningsvis vara högt. Behovet av stöd och spet-
skompetens ut mot skolorna väntas också vara fortsatt 
högt.  

Nämnden kommer fortsätta samarbetet med Heromds 
och AlphaCE för att arbeta bort kön till SFI.

Under våren har introduktion och utbildning i en ny 
lärplattform (IST) för grundskolan pågått. Under sena-
re delen av höstterminen beräknas denna lärplattform 
vara helt i bruk för elever, personal och föräldrar. 

Ytterligare några områden nämnden kommer arbeta 
vidare med är: 

• Minska antalet barn i barngrupperna 

• Nya lokaler

• Digitalisering av förskola och skola 

Barn- och ungdomsnämnden

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

Viktiga händelser under året

• Flera nya förskoleavdelningar har tillkommit un-
der våren med anledning av den stora ökningen 
av elever.

• För att bättre kunna tillgodose SFI-utbildning 
(svenska för invandrare) har ett samarbete med 
Hermods och AlphaCE startat. Genom samarbe-
tet har väntetiderna sjunkit. Framåt hösten 2016 
är siktet inställt på att få ner kötiderna ännu mer.

• 10 integrationsvärdar och 24 studiehandledare 
till grundskolorna har anställts. Rekryteringen 
skedde i samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Flertalet av de nya medarbetarna har en pedago-
gisk utbildning från sitt hemland, vilket var ett av 
kriterierna för urvalet. 

• För att säkerställa alla barns rätt till utbildning, 
få bättre koll på ekonomin och erbjuda ett mer 
organiserat mottagande av nyanlända har en sär-
skild enhet inrättats. Den heter Enheten för nyan-
lända (EFNA) och ansvarar för all mottagning av 
nyanlända elever i årskurs 1-9. 
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Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhet
Budget 

2016
Prognos 

2016
Avvikelse 

prognos
Budget 7 

mån
Delårs-
bokslut

Avvikelse 
delår

Nämnd och styrelsevht 494 494 0 288 328 -40
Kulturskola 2 326 2 326 0 1 345 1 357 -12
Fritidsgårdar 180 180 0 105 70 35
Öppen förskola 631 631 0 368 416 -48
Förskola, pedagogisk omsorg 46 027 51 234 -5 207 26 728 28 576 -1 848
Fritidshem 10 036 10 056 -20 5 860 6 523 -663
Förskoleklass 4 637 4 787 -150 2 646 2 603 43
Grundskola, särskola 127 538 130 842 -3 304 74 465 79 416 -4 951
Gymnsieskola, gymnasiesärskola 47 551 50 194 -2 643 28 220 30 449 -2 229
Lärcentra, Vuxenutbildning 3 124 3 124 0 1 748 1 220 529
Svenska för invandrare 1 717 1 717 0 968 967 1
Förvaltningsgem kostn 15 966 15 966 0 9 011 8 392 620
Central administration 4 459 4 459 0 2 704 3 253 -549
IFO individ och familjeomsorg 13 705 13 580 125 7 987 8 852 -865
Flyktingmottangande 0 -2 500 2 500 -15 -4 110 4 095
Total 278 389 287 088 -8 699 162 427 168 311 -5 884
Ej uppbokade asylintäkter pga osäkerhet -11 114 5 230

Barn- och ungdomsnämnden i siffror
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Omsorgsnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHETER

Ekonomi
Efter sju månader redovisar nämnden en negativ av-
vikelse med 4 034 tkr. Vid årets slut prognostiseras en 
negativ avvikelse med 3 900 tkr. 

Den negativa avvikelsen Vård och omsorg enligt SoL 
och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdsla-
gen) redovisar i delårsbokslutet väntas vid årets slut bli 
positiv med 675 tkr. Det beror på samordningsvinster 
inom verksamheten.  

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken) 
prognostiserar en negativ avvikelse med 4 575 tkr 
och bidrar således till nämndens negativa avvikelse 
som helhet. Orsaken till avvikelsen beror framför 
allt på tillkommande externa placeringar. Vidare har 
Försäkringskassan avslagit ansökan om personlig as-
sistans vilket väntas ge en ökad kostnad om cirka 1 
000 tkr. 

Framtid

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen pekar 
mot ett perspektivskifte i synen på äldre personer och 
deras åldrande. Åldrandet är ett naturligt skede i livet 
och en viktig uppgift för äldreomsorgen är att stödja 
äldre till att kunna leva sitt liv utifrån den person hon 

eller han är, också när vård och omsorg behövs. 

Nämndens uppgift blir att fortsätta att anpassa verk-
samheterna utifrån den värdegrund som numera finns 
reglerad i socialtjänstlagen och utifrån de av nämnden 
beslutade värdighetsgarantierna.

Det kommer att behövas ungefär 225 000 nya medar-
betare i vården och omsorgen fram till 2023, enligt en 
rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, cirka 
144 000 till kommunernas verksamheter och 80 000 
till landstingens/regionernas. Ungefär 60 procent av re-
kryteringsbehovet beror på pensionsavgångar. Övriga 
40 procent - nästan 90 000, beror på en ökad efterfrå-
gan på vård och omsorg. Störst är behovet av under-
sköterskor i äldreomsorgen. 

För att kunna tillgodose de ökande omsorgsbehoven 
bör det läggas stort fokus på rekryteringsbehoven inom 
”Framtidsbranschen” vård- och omsorg framöver.  Det 
har för första gången varit svårt att rekrytera sommar-
vikarier och den trenden kommer troligtvis att fortsät-
ta. 

Nämnden i korthet

Avvikelse prognos: -4 034 tkr

Avvikelse delårsbokslut: -3 900 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Äldreomsorg

• Omsorg om funktionshindrade

• Kommunal hälso- och sjukvård 

Ansvarig ordförande: Gunnel Johansson

Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

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

Omsorgsnämnden i siffror

Verksamhet
Budget 

2016
Prognos 

2016
Avvikelse 

prognos
Budget     7 

mån
Delårs-
bokslut

Avvikelse 
delår

Omsorgsnämnden 465 465 0 271 296 -25
Vård och omsorg, SoL HSL 119 912 119 237 675 68 726 69 236 -510
Insatser enl LSS och SFB 29 830 34 405 -4 575 17 032 20 799 -3 767
Förebyggande verksamhet 6 329 6 329 0 3 686 3 633 54
Kontorsövergripande 9 458 9 458 0 5 284 5 069 215
Total 165 993 169 893 -3 900 94 999 99 032 -4 034

Viktiga händelser under året

• KommunRehab har fått medel beviljade bla från 
Kamradfonden och dessa har använts till att an-
lägga ett utegym på det särskilda boendet i To-
rup. 

• I hälsorådets regi har det i samarbete med Kom-
munRehabs medarbetare för åttonde året i rad 
anordnats en välbesökt seniormässa (ca 450 
besökare) med bland annat föreläsningar om tin-
nitus.

• Verksamheten Guldkanten finns nu i ombyggda 
lokaler på Storgatan i Hyltebruk. Frivilligverksam-
heten har nu rymligare lokaler med möjlighet till 
fler aktiviteter.

• Nämnden har beviljats statliga stimulansmedel 
om 2 600 tkr. Målet med dessa medel är att 
kunna implementera förbättringsförslag inom 
områdena Socialt innehåll/Hälsofrämjande pers-
pektiv. 
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Investeringar, delår 2016
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Investeringar, delår 2016
Investeringsredovisning (tkr) Tot. budget

Budget 
2016

Prognos 
2016

Avvikelse 
prognos

Prognos 
projektet 

totalt

Utfall 7 
mån

Totalt 
utfall

Lokal- och fastighetsinvesteringar 68 879 40 582 35 757 4 825 75 200 11 983 13 280

Låg/mellanstadium Örnaskolan 30 000 10 700 10 700 0 43 800 1 983 2 783

Renovering Unnaryds skola 12 500 4 000 500 3 500 12 500 122 122

Hyltebruk - ny förskola 9 900 9 514 9 514 0 9 900 7 715 8 101

Anpassning och anläggningskostn. BUN 3 000 3 000 3 000 0 3 000 842 842

Ombyggnad fastigheter (ram) 3 000 3 000 3 000 0 Löpande 835 835

Örnvallen konstgräs, löparbanor 2 500 2 482 2 482 0 2 500 28 46

Kommunhus tillgänglighetsanpassning 2 479 2 479 1 653 826 Löpande 179 179

Höstro - jordvärme 2 000 2 000 2 000 0 2 000 20 20

Hiss Torups skola 1 500 1 407 1 407 0 1 500 72 165

Energieffektiviseringar 500 500 500 0 Löpande 94 94

Lag om skydd mot olyckor 500 500 1 499 Löpande 1 1

Tillgänglighetsanpassning 500 500 500 0 Löpande 2 2

Upprustning idrottsplatser 500 500 500 0 Löpande 91 91

Gata, park, skog och exploatering 12 769 5 541 5 424 117 9 646 1 966 2 917

Torups centrum etapp 2 8 146 1 700 1 700 0 8 146 616 1 432

Upprustning gångväg Sjögårdssjön 1 000 618 651 -33 1 000 33 168

Reinvesteringar asfaltsbeläggning 500 500 500 0 Löpande 403 403

Gång- och cykelvägar enligt plan 500 500 500 0 Löpande 366 366

Iordningsställande av vägar/belysning 500 500 500 0 500 133 133

Övrigt 2 123 1 723 1 573 150 Löpande 417 417

Reinvesteringar maskiner/utrustning 100 100 0 100 Löpande 0 0

Övriga investeringar 16 705 12 205 8 450 3 755 Löpande 1 728 2 443

IT investeringar 5 435 5 435 4 375 1 060 Löpande 200 200

Raminvesteringar 3 570 3 570 3 035 535 Löpande 1 423 1 423

Övrigt 7 700 3 200 1 040 2 160 Löpande 104 819

Summa skattefinansierat 98 353 58 328 49 631 8 697 84 846 15 677 18 640

Vatten- och avlopp 4 700 4 700 4 500 200 700 2 871 2 871

VA verksamhet enl nämndens 
prioritering

3 000 3 000 1 805 1 195 Löpande 1 209 1 209

Sanering ledningsnät 1 000 1 000 1 995 -995 Löpande 1 391 1 391

Infiltrationsbädd Skärshults camping 700 700 700 0 700 271 271

Renhållning och avfallshantering 50 50 0 50 0 0 0

Insamlingskärl 50 50 0 50 Löpande 0 0

Summa taxefinansierat 4 750 4 750 4 500 250 700 2 871 2 871

Totalt 103 103 63 078 54 131 8 947 85 546 18 548 21 511
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Resultat och balansräkningResultat och balansräkning
Resultaträkning

Balansräkning

Kommunen Koncernen

Mkr Not Delår 2016 Delår 2015  Prognos 
2016 

Budget 2016 Bokslut 2015 Delår 2016

Verksamhetens intäkter 1 128,6 125,6 236,5 235,5 228,4 132,2

Verksamhetens kostnader 2 -453,5 -411,2 -793,7 -748,9 -705,1 -444,3

Avskrivningar 3 -19,4 -19,8 -34,8 -37,4 -34,0 -24,9

Verksamhetens nettokostnad -344,3 -305,4 -592,0 -550,8 -510,8 -337,0

Skatteintäkter 4 232,3 226,3 398,5 403,8 388,0 232,3

Generella statsbidrag och utjämning 5 119,8 85,0 205,4 159,4 146,0 119,8

Finansiella intäkter 6 1,3 0,7 2,2 2,3 1,2 0,8

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

Resultat efter finansiella poster 7,5 4,0 11,7 11,8 20,3 13,6

Extraordinära poster - - - - - -

Skatt - - - - - -1,3

Årets resultat 7,5 4,0 11,7 11,8 20,3 12,2

Mkr Not Delår 2016 Bokslut 2015 Prognos 
2016

Delår 2016 Bokslut 
2015

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 4,6 5,5 6,0 4,6 5,5

Materiella anläggningstillgångar 9 464,0 463,8 482,6 646,7 650,8

Finansiella anläggningstillgångar 10 9,6 9,6 9,6 9,2 9,2

Summa anläggningstillgångar 478,1 478,8 498,2 660,4 665,5

Förråd m.m. 11 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Kortfristiga fordringar 12 84,5 68,0 84,5 82,4 66,4

Kassa och bank 13 88,9 102,3 87,0 110,2 107,3

Summa omsättningstillgångar 175,5 172,4 173,5 194,6 175,7

Summa tillgångar 653,7 651,2 671,7 855,0 841,3

Eget kapital 14

Årets resultat 7,5 20,3 11,7 12,2 32,0

Resultatutjämningsreserv 12,0 2,5 12,0 12,0 2,5

Övrigt eget kapital 167,2 156,5 167,2 226,3 203,8

Summa eget kapital 186,7 179,2 190,9 250,5 238,3

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 15 9,3 9,2 9,7 9,3 9,2

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

Summa avsättningar 13,7 12,7 13,2 15,0 14,0

Skulder

Långfristiga skulder 17 290,8 290,7 290,8 412,2 411,9

Kortfristiga skulder 18 162,4 168,6 176,8 177,3 177,1

Summa skulder 453,2 459,2 467,6 589,5 589,0

Summa skulder och eget kapital 653,7 651,2 671,7 855,0 841,3

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 19 224,7 228,5 222,1 224,7 228,5

Borgensåtaganden 20 111,5 114,3 111,5 0,4 3,0

Ställda säkerheter 21 - - - 8,4 8,4

KoncernenKommunen
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Kassaflödesanalys
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Kassaflödesanalys

Mkr Not Delår 2016 Bokslut 2015 Delår 2016 Bokslut 2015

Den löpande verksamheten

Årets resultat 7,5 20,3 12,2 32,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 20,4 36,7 25,8 46,0

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

Medel från den löpande verksamheten 27,8 57,0 38,0 78,1

Ökning (-) minskning (+) förråd m.m. 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar -16,5 -14,1 -2,6 -6,6

Ökning (+) minskning (-) verksamhetsskulder -6,1 71,3 -13,0 54,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,1 113,9 22,4 125,6

Investeringsverksamheten 

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

Investering i materiella anläggningstillgångar -19,4 -24,4 -20,5 -53,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,0 - 1,0 -

Övrig förändring materiella anläggningstillgångar - 0,2 - 0,2

Investering i finansiella anläggningstillgångar - -6,1 - -6,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18,5 -30,9 -19,6 -59,7

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån (+) - - - -

Amortering av lån (-) - -22,4 - -22,8

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

Förändring av checkräkningskredit - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -22,4 0,1 -22,7

Årets kassaflöde -13,4 60,6 2,9 43,2

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

Likvida medel vid årets slut 88,9 102,3 110,2 107,3

Förändring likvida medel -13,4 60,6 2,9 43,2

KoncernenKommunen
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NoterNoter

Not 1 Verksamhetens intäker (Mkr) Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Försäljningsintäkter 4,3 4,4 4,3

Taxor och avgifter 30,2 38,8 34,8

Hyror och arrenden 25,7 26,2 22,7

Bidrag 58,6 45,3 58,9

Försäljning av verksamhet och tjänster 9,3 10,7 11,0

Realisationsvinster 0,3 - 0,3

Övriga intäkter 0,2 0,3 0,2

Summa verksamhetens intäkter 128,6 125,6 132,2

Not 2 Verksamhetens kostnader (Mkr) Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Löner och sociala avgifter 262,6 228,4 270,1

Pensionskostnader 19,1 18,7 19,6

Material 19,0 17,8 21,2

Köp av huvudverksamhet 47,7 44,8 55,9

Övriga tjänster 45,4 42,9 52,8

Lokal- och markhyror 1 44,4 41,9 2,1

Lämnade bidrag 15,1 16,6 15,1

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

Övriga kostnader 0,1 0,1 7,4

Summa verksamhetens kostnader 453,5 411,2 444,3
1Upplysning om leasing lämnas i not 
23.

Not 3 Avskrivningar (Mkr) Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Avskrivningar 19,4 19,8 24,8

Bostadslånepost - - 0,1

Summa avskrivningar 19,4 19,8 24,9

Not 4 Skatteintäkter (Mkr) Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Preliminär kommunalskatt 234,5 226,5 234,5

Preliminär slutavräkning innevarande år -1,8 0,2 -1,8

Slutavräkningsdifferens föregående år -0,4 -0,4 -0,4

Summa skatteintäkter 232,3 226,3 232,3

Preliminär slutavräkning, kronor per 
invånare

-292 40

Slutavräkningsdifferens, kronor per 
invånare

-39 -40

Not 5 Generella statsbidrag och 
utjämning (Mkr)

Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Inkomstutjämning 78,2 66,1 78,2

Kostnadsutjämning 15,7 17,7 15,7

Regleringspost -0,2 -0,2 -0,2

Strukturbidrag - 0,6 -

LSS utjämning -9,4 -9,8 -9,4

Fastighetsavgift 10,4 10,4 10,4

Tillfälligt stöd med anledning av 
flyktingsituationen

25,2 - 25,2

Kompensation för höjda sociala avgifter - 0,2 -

Summa generella statsbidrag och 
utjämning

119,8 85,0 119,8
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Noter
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Not 1 Verksamhetens intäker (Mkr) Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Försäljningsintäkter 4,3 4,4 4,3

Taxor och avgifter 30,2 38,8 34,8

Hyror och arrenden 25,7 26,2 22,7

Bidrag 58,6 45,3 58,9

Försäljning av verksamhet och tjänster 9,3 10,7 11,0

Realisationsvinster 0,3 - 0,3

Övriga intäkter 0,2 0,3 0,2

Summa verksamhetens intäkter 128,6 125,6 132,2

Not 2 Verksamhetens kostnader (Mkr) Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Löner och sociala avgifter 262,6 228,4 270,1

Pensionskostnader 19,1 18,7 19,6

Material 19,0 17,8 21,2

Köp av huvudverksamhet 47,7 44,8 55,9

Övriga tjänster 45,4 42,9 52,8

Lokal- och markhyror 1 44,4 41,9 2,1

Lämnade bidrag 15,1 16,6 15,1

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

Övriga kostnader 0,1 0,1 7,4

Summa verksamhetens kostnader 453,5 411,2 444,3
1Upplysning om leasing lämnas i not 
23.

Not 3 Avskrivningar (Mkr) Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Avskrivningar 19,4 19,8 24,8

Bostadslånepost - - 0,1

Summa avskrivningar 19,4 19,8 24,9

Not 4 Skatteintäkter (Mkr) Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Preliminär kommunalskatt 234,5 226,5 234,5

Preliminär slutavräkning innevarande år -1,8 0,2 -1,8

Slutavräkningsdifferens föregående år -0,4 -0,4 -0,4

Summa skatteintäkter 232,3 226,3 232,3

Preliminär slutavräkning, kronor per 
invånare

-292 40

Slutavräkningsdifferens, kronor per 
invånare

-39 -40

Not 5 Generella statsbidrag och 
utjämning (Mkr)

Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Inkomstutjämning 78,2 66,1 78,2

Kostnadsutjämning 15,7 17,7 15,7

Regleringspost -0,2 -0,2 -0,2

Strukturbidrag - 0,6 -

LSS utjämning -9,4 -9,8 -9,4

Fastighetsavgift 10,4 10,4 10,4

Tillfälligt stöd med anledning av 
flyktingsituationen

25,2 - 25,2

Kompensation för höjda sociala avgifter - 0,2 -

Summa generella statsbidrag och 
utjämning

119,8 85,0 119,8

Not 6 Finansiella intäkter (Mkr) Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Utdelningar på aktier och andelar 0,7 0,0 0,8

Borgensavgift 0,6 0,7 -

Ränteintäkter 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella intäkter 1,3 0,7 0,8

Not 7 Finansiella kostnader (Mkr) Delår 2016 Delår 2015 Koncern delår 2016

Räntekostnader 1,4 2,3 1,9

Ränta på pensionsavsättningar 0,0 0,0 0,0

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

Summa finansiella kostnader 1,6 2,6 2,2

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 
(Mkr)

Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Anskaffningsvärde 13,1 13,1 13,1 13,1

Ackumulerade avskrivningar -8,5 -7,6 -8,5 -7,6

Ackumulerade nedskrivningar - 0,0 - 0,0

Bokfört värde 4,6 5,5 4,6 5,5

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

Årets investeringar 0,1 0,6 0,1 0,6

Avyttring och utrangering - 0,0 - 0,0

Nedskrivningar - - - -

Återförda nedskrivningar - - - -

Årets avskrivningar -1,3 -2,5 -1,3 -2,5

Överföring från eller till annat slag av 
tillgång

0,2 - 0,2 -

Övriga förändringar - - - -

Redovisat värde vid årets slut 4,6 5,5 4,6 5,5

Avskrivningstider: 3-5 år 5 år

Linjär avskrivning tillämpas. Se avsnittet 
om redovisningsprinciper.

Not 9a Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar (Mkr)

Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Anskaffningsvärde 737,0 761,6 962,5 987,1

Ackumulerade avskrivningar -316,0 -332,4 -373,1 -386,7

Ackumulerade nedskrivningar -4,5 -5,6 -29,5 -30,6

Bokfört värde 416,5 423,6 559,9 569,8

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

Årets investeringar 4,6 13,8 4,6 59,8

Avyttring och utrangering -0,2 -1,4 -0,2 -1,4

Nedskrivningar - - - -10,7

Återförda nedskrivningar - - - 14,0

Avskrivningar -14,3 -25,2 -17,1 -29,1

Överföring från eller till annat slag av 
tillgång

2,8 2,4 2,8 2,4

Övriga förändringar - - - 0,0

Redovisat värde vid årets slut 416,5 423,6 559,9 569,8

Avskrivningstider: 10-50 år 10-50 år

Linjär avskrivning tillämpas. Se avsnittet 
om redovisningsprinciper.
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Noter

Not 9b Maskiner och inventarier  (Mkr) Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Anskaffningsvärde 56,7 60,6 135,6 140,3

Ackumulerade avskrivningar -28,3 -28,7 -69,8 -68,4

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

Bokfört värde 28,3 31,9 65,7 71,9

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

Årets investeringar 1,4 5,5 1,4 12,4

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

Nedskrivningar - - -

Återförda nedskrivningar - - -

Avskrivningar -3,4 -6,3 -6,0 -11,6

Överföring från eller till annat slag av 
tillgång

-1,5 0,2 -1,5 0,2

Övriga förändringar - - -

Redovisat värde vid årets slut 28,3 31,9 65,7 71,9

Avskrivningstider: 3-20 år 3-20 år

Linjär avskrivning tillämpas. Se avsnittet 
om redovisningsprinciper.

Not 9c Pågående ny-, till- och 
ombyggnader (Mkr)

Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Anskaffningsvärde 19,2 8,3 21,1 9,1

Ackumulerade avskrivningar - - - -
Ackumulerade nedskrivningar - - - -
Bokfört värde 19,2 8,3 21,1 9,1

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

Årets investeringar 12,4 5,1 13,5 5,8

Överföring till annat slag av tillgång -1,5 -2,9 -1,5 -27,8

Redovisat värde vid årets slut 19,2 8,3 21,1 9,1

Ingen avskrivning görs på pågående 
investeringar.

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 
(Mkr)

Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Andelar i Kommuninvest Ekonomisk 
förening1 6,6 6,6 6,6 6,6

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 2,1 2,2

Summa finansiella 
anläggningstillgångar

9,6 9,6 9,2 9,2

1Kommunens insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening 
uppgick per 2016-06-30 till 9 250 200 
kr.

Not 11 Förråd m.m. Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

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

Övrigt 0,1 0,1 0,1 0,1

Redovisat värde vid årets slut 2,0 2,0 2,0 2,0
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Not 12 Kortfristiga fordringar (Mkr) Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Kundfordringar 8,8 9,8 6,4 11,4

Statsbidragsfordringar 46,1 28,6 46,1 28,6

Mervärdeskattsfordringar 7,6 9,6 7,6 9,6

Förutbetalda kostnader/upplupna 
intäkter

19,7 19,2 19,5 16,0

Övriga kortfristiga fodringar 2,3 0,7 2,3 0,9

Summa kortfristiga fordringar 84,5 68,0 81,9 66,4

Not 13 Likvida medel Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

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 88,9 102,3 110,2 107,3

Summa disponibla likvida medel 138,9 152,3 170,2 167,3

Not 14 Eget kapital (Mkr) Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Ingående eget kapital enligt fastställd 
balansräkning

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

Årets resultat 7,5 20,3 12,2 32,0

Utgående balans 186,7 179,2 250,5 238,3

Uppdelning av eget kapital Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Resultatutjämningsreserv (RUR) 12,0 2,5 12,0 2,5

Övrigt eget kapital 174,7 176,7 238,5 235,8

Summa eget kapital 186,7 179,2 250,5 238,3

Not 15 Avsättningar pensioner (Mkr) Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Särskild avtals- och visstidspension 5,2 5,0 5,2 5,0

Förmånsbestämd/kompl pension 2,0 2,1 2,0 2,1

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

Summa pensioner 7,5 7,4 7,5 7,4

Löneskatt 1,8 1,8 1,8 1,8

Summa avsatt till pensioner 9,3 9,2 9,3 9,2

Ingående avsättningar pensioner 9,2 9,1 9,2 9,1

Pensionsutbetalningar -0,2 -0,3 -0,2 -0,3

Nyintjänand pension 0,0 0,1 0,0 0,1

Ränte- och basbeloppsuppräkningar -0,1 0,0 -0,1 0,0

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

Ändring av försäkringstekniska grunder - - - -

Övrigt 0,3 0,4 0,3 0,4

Summa avsatt till pensioner 9,3 9,2 9,3 9,2

Aktualiseringsgrad  (%) 99 99

Politiker med visstidspension 3 3

Överskottsmedel i försäkringen (kr) - 1 225 558

Besked om överskottsmedel i 
försäkringen har inte kunnat lämnas 
per 2016-07-31
Förplitelsen minskad genom försäkring 
(kr)

3 510 000 3 052 000

Försäkringen avser anställda med en 
inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp.

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.
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Not 16 Övriga avsättningar (Mkr) Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Ingående avsättning återställande av 
deponi 1

2,2 2,3 2,2 2,3

Avsättningar under året 0,9 1,3 0,9 1,3

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

Outnyttjat belopp som återförts - - - -

Summa avsättning återställande av 
deponi

3,1 2,2 3,1 2,2

Ingående avsättning omstrukturering2 1,3 1,3 1,3 1,3

Avsättningar under året - - - -

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

Outnyttjat belopp som återförts - - - -

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

Ingående avsättning uppskjuten 
skatteskuld

- - 1,2 -

Avsättningar under året - - - 1,2

Summa avsättning uppskjuten 
skatteskuld

- - 1,2 1,2

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

Not 17a Långfristiga skulder till 
kreditinstitut (Mkr)

Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Långfristiga skulder vid årets början 290,5 311,7 410,2 431,4

   varav kortfristig del av långfristig    
diskuld

- - 0,4 0,4

Nyupplåning under året - - - -

Amortering - -21,2 -0,2 -21,6

Summa skulder till kreditinsititut 
vid årets slut

290,5 290,5 410,0 409,8

Lån fördelade på räntebindningstid:

1-3 månader: 139,0 139,0

1-3 år 65,0 95,0

3-5 år 86,5 56,5

Lån som förfaller inom:

Löpande tills vidare: - -

1 år 136,0 94,5

1-3 år 154,5 196,0

3-5 år - -

Genomsnittlig räntesats på långfristiga 
lån:

0,82% 1,21%

Not 17b Förutbetalda intäkter reglerade 
över flera år (Mkr)

Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

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

Gatukostnadsersättningar 0,1 0,0 0,1 0,0

Summa förutbetalda intäkter 0,3 0,2 2,2 2,2

1 Avsättningen avser återställandet av Borabo deponi. Avsättningen uppstår genom överskott från verksamheten för 
avfallshantering.
2 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.

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 18 Kortfristiga skulder (Mkr) Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Skulder kreditinstitut - - 0,4 0,4

   varav utnyttjad checkräkningskredit - - -

   varav kortfristig del av långfristig 
iiiskuld

- - 0,4 0,4

Leverantörsskulder 12,0 26,9 9,4 24,1

Preliminärskatt och övriga löneavdrag 7,6 6,4 7,8 7,6

Moms och punktskatter 3,8 3,7 6,0 5,5

Övriga kortfristiga skulder 1,5 1,0 4,3 2,5

Upplupna kostnader/förutbetalda 
intäkter

137,4 130,5 148,8 136,9

Summa kortfristiga skulder 162,4 168,6 176,8 177,1

Not 19 Pensionsförpliktelser (Mkr) Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Ingående ansvarsförbindelse 183,9 190,7 183,9 190,7

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

Ränte- och basbeloppsuppräkning -0,8 -1,8 -0,8 -1,8

Förändring av löneskatt -0,6 -1,3 -0,6 -1,3

Ändringar av försäkringstekniska 
grunder

- - - -

Övrig post 2,1 2,9 2,1 2,9

Summa pensionsförpliktelser 180,8 183,9 180,8 183,9

Löneskatt 43,9 44,6 43,9 44,6

Utgående ansvarsförbindelse 224,7 228,5 224,7 228,5

Not 20 Borgensförbindelser (Mkr) Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 111,1 111,3 - -

Brännö Folkets park 0,4 0,4 0,4 0,4

Fiberföreningar - 2,6 - 2,6

Summa borgensförbindelser 111,5 114,3 0,4 3,0

Not 21

Not 22 Spec. ej likviditetspåverkande 
poster (Mkr)

Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Avskrivningar 19,4 34,0 24,8 40,0

Avyttring och utrangering -0,2 1,4 0,1 1,4

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

Övriga avsättningar 0,9 1,3 0,9 2,5

Skatt på årets resultat - - 0,0 3,3

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

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster

- -0,2 -0,3 -0,2

Summa ej likviditetspåverkande 
poster

20,4 36,7 25,8 46,0

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning 
av den finansiella effekt av Hylte kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-06-
30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 350 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 
129 213 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 425 955 458 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 421 299 201 kronor.

Den ställda säkerheten avser redovisat värde för lån från kreditinstitut där pantbrev lämnats som säkerhet.
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Not 23 Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal överstigande 3 år (Mkr)

Delår 2016 Bokslut 2015 Koncern delår 2016 Koncern bokslut 2015

Med förfall inom 1 år - 0,1 - -
Med förfall inom 1-5 år 1,2 1,5 - -
Med förfall senare än 5 år - - - -
Summa 1,2 1,5 - -

Beloppen avser nominella värden av 
framtida minimi-leaseavgifter. 
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Bakgrund
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmel-
serna i lagen om kommunal redovisning och de rek-
ommendationer 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 augusti 2016. 
Därefter har intäkter och kostnader överstigande 50 
tkr hänförts till redovisningsåret. 

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

Skatteintäkter 
I linje med RKR 4.2 har skatteintäkten periodiserats. 
Det innebär att kommunen i delårsbokslutet 2016 bok-
fört en prognos för den definitiva slutavräkningen för 
2015 och en för den preliminära slutavräkningen för 
2016. Prognosen är baserad på SKL:s augustiprognos. 

Övriga intäkter
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar re-
dovisas som en förutbetald intäkt bland långfristiga 
skulder och periodiseras över tillgångens nyttjandepe-
riod. 

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

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

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar 
per den 31 juli 2016. Tillsammans med okompenserad 
övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovi-
sas den som en kortfristig skuld.

Lånekostnader
Kommunen tillämpar huvudmetoden enligt RKR:s rek-
ommendation 15.1. Det innebär att inga lånekostnader 
har inräknats i tillgångarnas anskaffningsvärden. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 
förekommer i not i resultaträkningen och/eller i kas-
saflödesanalysen. För att en post ska betraktas som 
jämförelsestörande ska posten uppgå till minst 3,5 mkr 
samt vara av sådan karaktär att den inte förväntas in-
träffa 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 anlägg- 
ningstillgång ska den ha ett värde på minst 20 tkr och 
en nyttjandeperiod på minst tre år. 

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

Avskrivningstid är för:

Immateriella anläggningstillgångar 3-5 år

Maskiner och inventarier  3-20 år

Fastigheter och anläggningar  10-50 år

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

Avsättningar
Kommunen har två avsättningar som inte helt följer 
RKR 10.2. Den ena avsättningen avser sluttäcknings-
utgifter för Borabo deponi. Det belopp som tagits 
upp motsvarar 3,1 mkr och utgörs av ackumulerat 
driftöverskott från avfallsverksamheten. Baserat på 
en projektering beräknas de totala sluttäckningsut-
gifterna uppgå till cirka 46 mkr. Åtagandet är nuvärd-
esberäknat med en diskonteringsränta på 3,0 procent. 
Återställandet av deponin väntas starta 2017. 

Den andra avsättningen avser omstruktureringskost-
nader öronmärkt till utvecklingsfrågor. Kvarvarande 
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belopp, 1,3 mkr, kommer förbrukas de kommande 
åren.

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

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

I den sammanställda redovisningen har jämförelsetal 
för motsvarande period för föregående räkenskaps-
år utelämnats då delårsbokslutet från och med 2016 
baseras på sju månaders utfall mot tidigare sex. 

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden 
och enligt huvudprincipen proportionell konsolidering. 

Bokslutet baseras på kommunala redovisningsprinci-
per. Om principerna väsentligt avviker från varandra 
justeras Hyltebostäders räkenskaper före sammanställ-
ningen. Transaktioner av väsentlig karaktär har elimin-
erats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala 
ekonomi.   
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