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VIKTIGA HÄNDELSER 2018

Viktiga händelser under 2018

I mitten av maj firade förskolorna runt om i kommunen att 
förskolan i Sverige fyllde 100 år. 

Den 9 september var det val till 
riksdagen, kommunfullmäktige 
och regionfullmäktige. 

Studie- och yrkesväg-
ledaren på Örnaskolan 
Emma Vari utsågs 
till årets kommunala 
tjänsteman på Hylte 
Award Party april. 

I maj diplomerades den första gruppen arbetsplatsambassadörer i Hylte kommun.  
Ambassadörerna har som uppdrag att arbeta för en god arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen med 
fokus på de mjuka värdena.
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Viktiga händelser under 2018

I början av maj togs det första spadtaget till den nya 
parken vid Torups station. Under sommaren kunde med-
borgarna sedan lämna förslag på vad den nya parken skulle 
heta. Och under tågdagarna i september invigdes och namn-
gavs sedan Gästabudsparken. 

Under våren lanserades den nya 
turistwebben visithylte.se

Lördagen den 17  
november invigdes 
den nya konstgräs-
planen på Örnvallen. 
Företrädare för de 
lokala fotbollsklubbarna  
klippte bandet och 
fotbollsprofiler från 
kommunen gästade 
arrangemanget. 

I november beslutade  
Internetstiftelsen i  
Sverige att ge Hylte 
kommun pengar till  
ett tvåårigt projekt för 
ett digitalt center.  
Jessica Blohm och 
Madeleine Solenhill 
är huvudansvariga 
för digidelcenter  
som öppnar den  
1 mars 2019. 
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Så här läser du årsredovisningen

INVIGNING AV   

EFTERLÄNGTAD BRO I KINNARED

Med bidrag från jordbruksverket och de lokala företagen Derome Timber och Gnotec 
färdigställdes bron och i början av september klipptes det blågula bandet av Bengt Tor-
stensson, Gnotec, Landshövding Lena Sommestad och Ola Blohm, Derome Timber. 
Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) höll invigningstalet.

– Så nu står vi här och säger att äntligen har vi en gång- och cykelbro över Västerån! 
Det ska bli fantastiskt roligt att om en stund se barnen från Kinnareds fritidshem och 
skola gå över Västerån. Jag vill framföra mitt varma tack till Gnotec och Derome som 
har bidragit med medfinansiering till det infrastrukturstöd som vi fått från staten  
via Jordbruksverket. Jag vill även tacka berörda markägare för att ha bidragit till 
att lösa markfrågorna på ett smidigt sätt, jag vill tacka kommunens personal på 
Samhällsbyggnadskontoret för deras arbete med bron och jag vill tacka entrepre- 
nören, Byggbröderna, för ett väl utfört arbete. 

Även landshövding Lena Sommestad hyllade samarbetet i kommunen.
– Det är ofta som Hylte lyckas genomföra det som kan tyckas vara omöjligt. Det gör 
ni med samverkan och en god framtidstro, det gläder mig att se. Speciellt med tanke 
på att den här bron kommer barn- och unga som nu ska få en säkrare skolväg, till del. 
Det är barnen som är Kinnareds och Hallands framtid. Jag vill uttrycka mina varmaste 
gratulationer till att ni lyckades få till den här bron, grattis!

Den 7 september invigdes den efterlängtade gångbron över Västerån i Kinnared. Efter närmare tio års väntan 
på positivt besked från Trafikverket beslöt en enig kommunfullmäktige i Hylte att ta saken i egna händer och 
bygga en bro för en kostnad om 2,4 miljoner kronor. 
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Innehåll

 KAPITEL 1  
 – FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Det första kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen som en- 
ligt den kommunala redovisningslagen ska ingå i årsredovis- 
ningen. Den innehåller en uppföljning av kommunens verk- 
samhet och ekonomi på övergripande nivå. Den inleds med 
ett avsnitt om kommunens styrmodell och följs av ett avsnitt 
som beskriver om kommunen uppnått god ekonomisk hus-
hållning. I förvaltningsberättelsen får du också veta vilken kva-
litet som uppnåtts både vad gäller ekonomi och verksamhet.

I förvaltningsberättelsen beskrivs även befolkningsutveck-
lingen och kommunens miljöarbete. Där finns även ett av-
snitt om Hylte kommuns personalredovisning samt en analys 
av kommunens ekonomi.

 KAPITEL 2  
 – KOMMUNENS VERKSAMHETER
I andra kapitlet finns en sammanfattning av hur kommunens 
verksamheter har bedrivits under året. Verksamheterna be-
skrivs sammanfattande under respektive nämnd; kommun-
styrelsen, räddningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämn-
den samt omsorgsnämnden.

I respektive nämndsavsnitt kan du läsa kort om viktiga 
händelser under året samt kommentarer kring resultatet. Där 
finns också en sammanfattande tabell kring ekonomin och 
ett avsnitt om framtiden.

Efter nämndernas avsnitt kommer en sammanfattande text 
om det gångna året för kommunens verksamhet för vatten 
och avlopp vilken särredovisas. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av Bostadsstiftelsen Hyltebostäders resultat. 
Stiftelsen är en del av kommunkoncernen.

 KAPITEL 3  
 – RÄKENSKAPER
Det tredje kapitlet inleds med en sammanställning av 
finansiella nyckeltal och en beskrivning om var kommunens 
intäkter kommer från och hur de fördelas i verksamheterna. 
Därefter följer en driftsredovisning med sammanfattan-
de text kring de större avvikelserna. Därefter kommer en 
redovisning av årets investeringar tillsammans med en kort 
beskrivning av de större investeringarna.

Kapitlet avslutas med kommunens och koncernens finansiel-
la tabeller såsom resultat- och balansräkning, kassaflödesa-
nalys, tillhörande noter samt redovisningsprinciper.

 KAPITEL 4  
 – REVISION
Revisionen redogör för vilka granskningar som genomförts 
respektive påbörjats under året. De beskriver också övergri-
pande övriga uppdrag de haft under året.

Sist i dokumentet kommer revisionsberättelsen där kommunens 
revisorer redovisar resultatet av sin granskning av årsredovis-
ningen. Revisionsberättelsen innehåller en bedömning om 
räkenskaperna är rättvisande och om resultatet i årsredovis-
ningen är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat. 
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SÅ KAN VI LÄGGA 2018, men även hela den gångna mandatperioden, till handlingarna.  
Hylte kommun har under perioden utvecklas positivt på många sätt. När perioden inleddes 

hade vi 10 278 invånare och vid årets slut 10 914, en ökning med 636 personer eller 6,2 procent. 

KOMMUNENS EKONOMISKA STÄLLNING har stärkts kraftigt. Sett över de fyra åren 
har de ekonomiska resultaten givit ett överskott på totalt 83,1 mkr, varav  

68,1 har sparats i ladorna för framtida utmaningar. Efter föregående mandat- 
periods kraftigt ökande skuldsättning har trenden brutits. Alla våra investe-

ringar på totalt 213,3 mkr har betalats med egna medel. Dessutom har  
47,7 mkr amorterats på skulderna. Soliditeten har stärkts från 27,5 till  
35,5 procent. Sammanfattningsvis står Hylte kommun på en betydligt  

strakare ekonomisk grund än för fyra år sedan.

I MARS 2015 antog kommunfullmäktige ett politiskt inriktningsprogam för 
mandatperioden. Prioriterade områden var skola/förskola, miljö och klimat, 

näringslivsutveckling och integration. I denna årsredovisning kan vi läsa att i 
princip samtliga punkter i programmet är på något sätt igång, i många fall 

är de helt genomförda. Ett kvitto på utvecklingsarbetet är exempelvis att 
Svenskt Näringsliv två av tre år har utsett Hylte till årets klättrare i Halland 

och för närvarande har vi regionens näst bästa företagsklimat. 

UNDER DET GÅNGNA ÅRET har många av våra företag i kommunen  
genomfört spännande och viktiga investeringar.  Man skulle kunna  

ägna hela sidan åt dessa men jag vill lyfta fram två av dem. Efter några  
års utvecklingsarbete invigde Stora Enso i Hyltebruk i juni sin nya  

produktionslinje för fiberkomposit under pompa och ståt. I Unnaryd 
byggde Tiraholms fisk ett konferenshotell som ger ett välkommet kom-
plement till vår viktiga besöksnäring. Näringslivets satsningar är enormt 
viktiga och skapar nya arbetstillfällen runt om i kommunen. Under året 

har arbetslösheten sjunkit från 11,9 till 10,2 procent.

HYLTE KOMMUN har under året genomfört ett antal efterlängtade 
investeringsprojekt. Efter många års diskussion så löste vi brofrågan över 

Västerån i Kinnared. Inför skolstarten kunde så de första skolbarnen gå 
över den nya bron på vår invigning. Jag vill särskilt tacka Samhällsbygg-

nadsnämnden för utförande och Derome och Gnotec för samarbetet kring 
finansieringen. I Torup blev första etappen av förnyelsen av Torups centrum 

klar. Parken fick namnen Gästabudsparken efter en namngivningstävling som 
utlystes bland kommuninvånarna. Unnaryds skola byggdes 1954, sedan dess  
har i princip inga renoveringar genomförts. Skolan var välvårdad men sliten  
och omodern när byggarbetena inleddes hösten 2017. Ungefär ett år senare  

stod den nyrenoverade skolan klar till hela Unnaryds stora glädje.

Den ekonomiska utvecklingen under året har varit ansträngande. Inför året såg det 
väldigt starkt ut med stort budgeterat överskott och en del reserver. Bokslutet på 

-14.8 miljoner är en besvikelse. Men i skenet av de två stora nämndernas stora under-
skott hade det kunnat vara betydligt mycket värre. Framöver kommer det krävas ett 

stort fokus på kostnadsutvecklingen och den ekonomiska uppföljningen.

Med dessa rader vill jag tacka Hylte kommuns anställda, föreningar,  
företag, invånare och alla andra som bidar till vår utveckling!

”Det ekonomiska resultatet  
för 2017, det starkaste i  

kommunens 43 åriga historia”

Kommunrådet

Kommunstyrelsens ordförande, Ronny Löfquist (S)

HELA HYLTE  
HAR UTVECKLATS!
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Kommunchef, Per Borg

STARK EKONOMI  
SOM BROMSAR IN
EFTER FLERA ÅR av starka resultat har vi nu ett bokslut som visar minus för för-
sta gången på mycket länge. Vi har under de senaste fem åren haft en befolk-
ningsutveckling i kommunen som vi inte har varit med om tidigare, en ökning 
med cirka 10 procent på kort tid. Detta har inneburit att vi har fått lägga 
stort fokus på att hinna växa tillräckligt snabbt inom företrädesvis förskola, 
skola, socialtjänst och arbetsmarknadsåtgärder.  Detta har vi lyckats väl 
med och fortsatt ge våra invånare en bra service. Vi är cirka 300 fler  
medarbetare nu än för fem år sedan. 

EN POSITIV befolkningsutveckling är viktig för utvecklingen av stats- 
bidrag och skatteintäkter, 2018 minskar vi med 76 invånare. Vi har  
också en minskning av nyanlända och boende i asyl i vår kommun,  
vilket innebär att statsbidrag från Migrationsverket minskar i  
samma takt. Detta påverkar också elevunderlaget negativt.

FRÅN ATT TIDIGARE ha fått lägga stort fokus på att växa tillräckligt 
snabbt måste vi nu lägga ett stort fokus på att snabbt minska verk-
samheten för att komma i ram. Det är viktigt att omställningen sker 
relativt snabbt eftersom skatteunderlagets utveckling bromsas in i 
slutet på kommande planperiod och kommer att innebära mindre 
handlingsutrymme.

TROTS DET negativa resultatet 2018 har kommunen en stark  
ekonomi, soliditeten har förbättrats från 27,4 procent 2014 till  
35,3 procent 2018 och det egna kapitalet har förbättrats med  
cirka 95 mkr de senaste fem åren.

HYLTE KOMMUN har under 2018 investerat 71,6 mkr, vilket är den 
högst investerade summan under 2000-talet. De största investe-
ringarna är renoveringen av Unnaryds skola, konstgräsplanen på 
Örnvallen och en överföringsledning mellan Rydöbruk och Torup. 
Det har också under året gjorts strategiska markförvärv, bland  
annat ett större markområde i ett centralt läge bakom Forum.

UNDER ÅRET har också ett mer medvetet arbete inletts kring vårt kompetens-
försörjningsbehov, där rätt till heltid är en viktig del, och som förhoppningsvis 
innebär att fler vill jobba mer. En annan del är vårt arbete med digitalisering 
som innebär att vi kan erbjuda en bra service och möta invånarens behov på  
ett smartare sätt. Detta är viktiga insatser som är nödvändiga för att kunna 
möta den ökade försörjningsbördan och konkurrensen om arbetskraft framöver. 
En annan avgörande del för att både behålla medarbetare och rekrytera nya är 
att det finns en värdegrund som beskriver vad vi står för som arbetsgivare, detta 
är ett arbete som inletts på våra arbetsplatser under hösten.

AVSLUTNINGSVIS vill jag rikta ett stort tack till alla anställda som  
gör att vår kommun är en bra plats att leva och verka i!

”Trots det negativa resultatet 2018  
har kommunen en stark ekonomi”

Kommunchefen
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Kommunens organisation

KOMMUNENS ORGANISATION

POLITIKERNA ÄR UPPDRAGSGIVARE
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kommun- 
styrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för den kom- 
munala verksamheten. De anger inriktningen för kommu-
nens verksamheter - vad som ska prioriteras och vad som 
ska genomföras. Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi 
och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar, 
policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom att ge 
uppdrag, sätta upp mål och att ge resurser till de olika verk-
samheterna ur kommunens totala budget.

DE KOMMUNANSTÄLLDA  
ÄR VERKSTÄLLANDE
Det är de anställda, medarbetare och chefer som ansvarar 
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 verksam-
heterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna 
- politikerna.

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
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Kommunstyrelsens ledamöter

Bo Gunnar Åkesson
Ledamot

M

KOMMUNSTYRELSENS LEDAMÖTER 2018

Ronny Löfquist
Kommunråd,  
ordförande

Maria Johansson Arnström
1:a vice ordförande

Anna Roos
Oppositionsråd,  

2:a vice ordförande

Göran Edberg 
Ledamot

Krister Mattsson
Ledamot

Johan Fahlén Söderberg
Ledamot

Bengt-Åke Torhall
Ledamot

Andreas Algerbo
Ledamot

Jerzy Golowkin
Ledamot

Johan Edenholm
Ledamot

S S C

S S S

L C

–KV
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

S
15

C
7

KV
4

M
4

SD
4

L
2

V
1

MP
1

SPI
1

• Socialdemokraterna (S)

• Centerpartiet (C)

• Kommunens väl (KV)

• Moderaterna (M)

• Sverigedemokraterna (SD)

MANDATFÖRDELNING 2018

TOTALT 39

• Liberalerna (L)

• Vänsterpartiet (V)

• Miljöpartiet (MP)

• SPI Välfärden (SPI)

Under mandatperioden har två av ledamöterna från SD 
och en från M blivit partipolitiskt obundna.

FAKTA OM HYLTE KOMMUN 2018

FOLKMÄNGD 31 DECEMBER 2018 10 914 

därav kvinnor 5 308 
därav män 5 606 

FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRING -76 

inflyttningsnetto -108 
födelsenetto 22

KOMMUNENS YTA 1 009 KM 

ÅRETS RESULTAT -14,8 MKR 

INVESTERAT 71,6 MKR 

  

2

Kommunfakta
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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EXTERNA
INTRESSENTER
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Lagstiftning Förordningar Föreskrifter Skattemedel Inflytande Insyn
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FULLMÄKTIGE

KOMMUN‐
STYRELSEN
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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

SÅ HÄR LYCKAS VI  
HYLTE KOMMUNS STYRMODELL

Läs mer om Hylte kommuns styrmodell på:

http://www.hylte.se/kommunpolitik/ekonomistyrningochkvalitet/styrmodellen

Så här lyckas vi

HYLTEBORNA FRÄMST 
Vår utgångspunkt är hyltebornas behov och önskemål. Hylte-
bon är alltid i fokus vilket återspeglas i vårt förhållningssätt och 
bemötande. I det dagliga mötet, genom dialoger och via under-
sökningar tar vi reda på vad som är viktigt för våra medborgare. 
Vi visar upp våra resultat och vill åstadkomma ett klimat där vi 
delar med oss och lär av varandra. Oavsett utförare ska hyltebon 
erbjudas tjänster av hög kvalitet.

HYLTE KOMMUNS 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.

Hylte kommuns styrmodell bygger på resultatstyrning. Re-
sultatstyrning 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 förbättringsarbete. 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 kommunens 
verksamhet mot ökad kvalitet på service och tjänster. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna uppfylls. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen upp-
nått målet om god ekonomisk hushållning. 

80 procent av de finansiella kvalitetsnivåerna ska vara uppfyllda och 80 procent av accepterad eller 
delvis accepterad kvalitetsnivå för verksamheten ska vara uppfyllda. Vid uppfyllande av dessa kriteri-
er har kommunen uppnått en delvis god ekonomisk hushållning. 

Under 80 procent av de finansiella kvalitetsnivåerna eller under 80 procent av accepterade eller delvis 
accepterad kvalitetsnivåer för verksamheterna. Vid ett resultat som understiger något av dessa kriterier 
har kommunen inte nått målet om god ekonomisk hushållning.

GRÖN 
NIVÅ

GUL 
NIVÅ

RÖD 
NIVÅ

Bedömningen görs där det finns resultat.

HYLTE KOMMUNS DEFINITION

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning innebär att varje kommun ansvarar för att ha en lång-
siktigt hållbar ekonomi. Begreppet tar avstamp i både finansiella och verksamhetsmässiga mål. God ekono-
misk hushållning kan därför sägas handla om att skapa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Kommunens styrmodell ger stöd i arbetet för att uppnå den goda hushållningen till medborgarna.

Så här lyckas vi

Kommunens styrmodell och kommunfullmäktiges flerårsplan med 
budget, resultat och ekonomisk plan, ger förutsättningar för att 
nå god ekonomisk hushållning enligt kraven i kommunallagen.  
God ekonomisk hushållning i Hylte är en sammanvägd bedöm-

ning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl 
kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivå-
er ska mätas. Nivåerna för god ekonomisk hushållning delas in 
enligt följande:
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14 Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2018 HYLTE KOMMUN

Så här lyckas vi

UPPFÖLJNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i kommunens styr-
modell beslutat om såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer i sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet av årets uppföljning visar att tre av de fem ekono-
miska kvalitetsnivåerna uppfyllts medan två inte uppfyllts. Det 
är en försämring mot tidigare år då samtliga ekonomiska kvali-
tetsnivåer varit uppfyllda. När det gäller kvaliteten på verksam-
heterna visar uppföljningen fortsatta brister. Av de verksam-
hetsmässiga kvalitetsnivåerna har endast 36 procent uppfyllts, 
27 procent delvis uppfyllts, 36 procent inte uppfyllts. Det är en 
klar försämring jämfört med föregående år. Samtidigt måste på-
pekas att jämförbarheten har påverkats då flera av nyckeltalen 
reviderats under 2018. Bland annat har nivåerna för godkänd 
kvalitet förändrats. En kort reflektion och bedömning av god 
ekonomisk hushållning presentetas nedan. 

Under 2018 minskade antal invånare med 0,7 procentenheter 
vilket motsvarar 76 invånare. Det är första gången sedan 2013 
som befolkningen minskar. Viktiga delar av kommunens verk-
samheter har ändå fortsatt präglats av kraftiga befolkningsök-
ningen som skedde främst under 2014–2016. Det har i sin tur 
påverkat kommunens kvalitetsuppfyllelse. Exempelvis uppvisar 
området utbildning och barnomsorg brister, där endast två av 
tolv nyckeltal uppfyller kvalitetsnivån som fullmäktige beslutat. 

Vi ser även brister inom området näringsliv och arbete samt 
inom området omsorg och hjälp.

Av de ekonomiska kvalitetnivåerna har tre av fem uppfyllts. 
Årets resultat 2018 uppgick till -14,8 mkr och är därmed nega-
tivt för första gången sedan 2004. Anledningen är nämndernas 
stora negativa avvikelse där den absolut största avvikelsen 
finns inom barn- och ungdomskontorets verksamhet. Ett större 
omställningsarbete har påbörjats för att komma till rätta med 
detta och på så vis öka förutsättningarna att nå de finansiella 
kvalitetsnivåerna framöver. För en mer djupgående analys, se 
avsnittet Finansiell analys längre fram i förvaltningsberättelsen.    

Med utgångspunkt från definitionen av god ekonomisk hushåll-
ning och när den finansiella och verksamhetsmässiga kvalitets-
uppfyllelsen vägs samman, är bedömningen att Hylte kommun 
inte uppnår god ekonomisk hushållning under 2018. För god 
ekonomisk hushållning ska 100 procent av de ekonomiska 
nyckeltalen och 80 procent av de verksamhetsmässiga nyckel-
talen uppnå god kvalitet. Resultatet vid bokslut 2018 är att 60 
procent av de finansiella nyckeltalen och endast 36 procent av 
verksamhetens nyckeltal uppfyller accepterad kvalitetsnivå. 

Resultaten redovisas i sin helhet i förvaltningsberättelsens följande 
avsnitt utifrån kommunfullmäktiges sju övergripande områden. 

BYGGA, BO OCH MILJÖ

UTBILDNING OCH BARNOMSORG OMSORG OCH HJÄLP KULTUR OCH FRITID

NÄRINGSLIV OCH ARBETE KOMMUN OCH POLITIK EKONOMI

Under respektive områdes nyckeltal presenteras en kort kommentar till resultaten och ytterligare analys återfinns i respektive 
nämnds bokslut. I enlighet med kommunens styrmodell arbetar nämnderna med analys av resultaten under våren. 

Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt
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Så här lyckas vi

KOMMUNFULLMÄKTIGES GRUNDUPPDRAG OCH MÅL
I detta avsnitt presenteras uppföljningen av de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grund-
uppdrag inom respektive område. Även de mål och uppdrag som politiken särskilt vill fokusera på under 
perioden redovisas per område.

En kommuns grunduppdrag är att tillhandahålla service och 
välfärdstjänster samt att utveckla den geografiska orten. Grund-
uppdraget utgör den största delen av en kommuns verksamhet 
och innefattar både obligatorisk och frivillig verksamhet. Det är i 
kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas 
genom de, av kommunfullmäktige, beslutade nyckeltalen.  
Kvalitetsstyrningen visar därmed om grunduppdraget uppfyller 
god kvalitet eller inte. Under respektive område redovisas även 
de mål och uppdrag som politiken särskilt velat fokusera på 
under den gångna mandatperioden.

Nämndernas egna kommentarer kring uppföljningarna finns  
i kapitlet Kommunens verksamheter.

EKONOMI
Hylte kommun arbetar för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en god 
handlingsberedskap för framtiden. Fo

to
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Av de ekonomiska kvalitetnivåerna har tre uppfyllts medan två inte har uppfyllts. Årets resultat är -14, 8 mkr och det är första 
gången sedan 2004 som resultatet är negativt. Anledningen är att nämnderna sammantaget uppvisar en stor negativ avvikelse 
mot budget, 45,6 mkr. Den största delen, 43,2 mkr, finns inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Soliditeten försämras 
något medan den långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde förbättras. Hylte kommun har inte tagit 
upp nya lån under året och har därmed lyckats självfinansiera 2018 års investeringar. 

VÄRDERINGSYSTEM MED FÄRGSIGNALER
Resultaten på nyckeltal i förhållande till uppsatta acceptabla 
värden bedöms enligt symbolerna nedan. 

 Uppfyllt Delvis uppfyllt

 Ej uppfyllt Inget värde

Till skillnad från nyckeltalen bedöms mål/uppdrag utifrån 
om det är genomfört, påbörjat eller ej påbörjat.

NYCKELTAL    Accepterad  
 2018 2017 2016 kvalitetsnivå  

Årets resultat i relation till skatteintäkter  
och generella statsbidrag (%) -2,2 3,6 9,0 1,9 - 

Soliditet (%) 35,3 36,8 34,0 28 - 

Nämndernas budgetavvikelse (%) -7,0 0,4 0,9  +/- 1,0

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%) 100 100 203,5 95 -

Långfristiga låneskulden i relation till  
anläggningstillgångarnas värde (%) 48,9 51,9 59,5 -60 
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UTBILDNING OCH BARNOMSORG
Barn och ungdomar i Hylte kommun ska i en sammanhållen skola lägga grunden för ett livslångt lärande 
och stimuleras till att bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet.

NYCKELTAL    Accepterad  
 2018 2017 2016 kvalitetsnivå  

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till ett  
yrkesförberedande program, kommunala skolor (%) 76 69 70,2 91 -  

Genomsnittligt meritvärde i åk. 9, 17 ämnen, kommunala skolor 198 194 193,8 210 - 

Andel godkända elever av de som slutför kurser på grundvux (%) 91 91  99 -  

Andel godkända elever av de som slutför kurser på gymnasievux (%) 92 95  99 -  

Andel behöriga IM-elever till ett yrkesförberedande program 
 (%), borttaget 2018  100  100,0 

Andel godkända elever SFI (%) 27 26 14 45 -  

Nöjdhet förskola (%) 85 85 84,3 75 -  

Nöjdhet grundskola (åk. 2, 5 och 8) (%) 79 79 80,9 75 -  

Nöjdhet vuxenutbildningen (%) 74 74 67 91 -  

Nöjdhet Introduktionsprogrammet (IM) (%) 64 64  91 -  

Andel som fått plats på förskola på önskat placeringsdatum (%) 42 25 12 91 -  

Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till  
faktiskt placeringsdatum, medelvärde 67 67 150 -30 

Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska för invandrare (SFI) 100 83 60 -31

Området utbildning och barnomsorg visar brister. Endast två av tolv nyckeltal uppfyller kvalitetsnivån som fullmäktige beslutat. 
Nyckeltalen, som uppfyller kvalitetsnivån, visar mätvärden från 2017 och ny utvärdering kommer att ske under våren 2019.  
Även om godkänd kvalitetsnivå inte uppnåtts har betygen i årskurs nio förbättrats och förbättringar redovisas även för meritvärdet 
och andel godkända elever i svenska för invandrare.

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2018 2017 2016 

Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska       

Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas       

Lärarna ska ges mer tid för pedagogik       

Arbetet för en giftfri förskola ska inledas        

Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola        

Högre och jämställda lärarlöner       

Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas       

Inom området utbildning och barnomsorg har 180 nya förskoleplatser skapats under perioden. Verksamheterna har även arbetat 
systematiskt med att skapa minde grupper på befintliga avdelningar. Utredningen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid 
är genomförd och finns med som underlag i kommande REP-process (resultat och ekonomisk plan). En stor andel av kommunens 
investeringsvolym har gått till investeringar i förskola, grundskola och till digital teknik i dessa verksamheter. Specifika lönesatsning-
ar på personal inom pedagogiska yrken har genomförts, dels nationellt men även lokalt. Fri kollektivtrafik, julpeng till utsatta barn 
och avgiftsfri kulturskola är exempel på satsningar som genomförts för att utjämna uppväxtvillkoren för barn och ungdomar.

Så här lyckas vi
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NYCKELTAL    Accepterad  
 2018 2017 2016 kvalitetsnivå  

Andel barn och ungdomar som upplever det som  
lätt att få kontakt med socialsekreteraren (%) 77 57 66 91 -  

Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0–12 år  
ett år efter avslutad utredning eller insats (%) 73 76 91 91 -  

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år  
efter avslutad utredning eller insats (%) 86 75 81 91 -  

Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer  
med ekonomiskt bistånd (%)  23,9 22,4 15,9 -30 

Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%) 69 64 - 74 -  

Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%) 94 94 91 88 -  

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)  87 84 91 90 -  

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 12 14 15 -16 

Responstid räddningstjänsten – andel som får hjälp inom 20 minuter (%) 96 97 96 95 -  

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet  
inflyttningsdatum till särskilt boende 64 33 11 -36 

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för  
ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd 21 11 14 -10  

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2018 2017 2016 

En särskild arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situation kan förbättras       

Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras upp        

OMSORG OCH HJÄLP
Hylteborna ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det som de behöver när behovet 
uppstår. Medborgarna ska ha inflytande över sin egen situation.

Inom området omsorg och hjälp uppnås god kvalitet i fyra av elva nyckeltal. För tre av nyckeltalen som finns inom socialtjänsten 
för barn och unga har kvalitetsnivån reviderats. Resultatet för andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få kontakt 
med socialsekreterare är bättre än föregående års mätningar trots ej uppnådd kvalitetsnivå. För nyckeltalen gällande återaktuali-
sering har ärendemängden ökat medan återaktualiseringen minskar procentuellt.

Nyckeltalet som mäter väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende har försäm-
rats från 33 dagar till 64. Anledningen är att omsorgstagare tackat nej eftersom det erbjudna boendet inte varit det boende som 
omsorgstagaren önskat flytta till. Ett nyckeltal, väntetid i antalet dagar från första kontakt till beslut, uppnår inte en god kvali-
tetsnivå. Mätmetoderna har förändrats sedan nuvarande kvalitetsnivåer beslutades. Förändringen har inneburit att det är svårare 
att nå godkänd kvalitetsnivå.

Arbetsgruppen har avslutat sitt arbete och en slutrapport är lämnad till fullmäktige. Det kommunala handikapprådets frågor har 
lyfts upp på den politiska arenan under perioden. Arbetet med frågorna har fungerat bättre, det har varit mer aktiva möten med 
fler tjänstemän och politiker på plats.

Så här lyckas vi
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KULTUR OCH FRITID
Hylteborna ska erbjudas idrotts-, fritids- och kulturutbud i en attraktiv och trygg miljö. Föreningslivet 
utgör navet i arbetet för en bättre folkhälsa i Hylte kommun med fokus på barn och ungdomar.

NYCKELTAL    Accepterad  
 2018 2017 2016 kvalitetsnivå  

Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur-  
och fritidsverksamheten (%)* 97 90 92 80 - 

* Mätningen inom kulturverksamheterna har inte kommit igång

Nyckeltalet uppnår god kvalitet men mäter enbart nöjdhet vid fysiska besök inom fritidsverksamheten då mätningarna inte 
kommit igång inom kulturverksamheten.

En mötesplats som skapats är den nya fritidsgården i Hyltebruk. Under perioden har stöden till föreningarna utökats. LOK-stöd 
(Statligt lokalt aktivitetsstöd), Investeringsbidraget och stödet till Hembygdsföreningarna är några som har höjts.

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2018 2017 2016 

Mötesplatser för olika kulturer ska skapas       

Föreningslivets villkor ska förbättras        

Så här lyckas vi

Bad i sjön Unnen.
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NÄRINGSLIV OCH ARBETE
Hylteborna ska ha jobb och det är nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Utbildning till rätt kompetens 
och bra grundförutsättningar för näringslivet leder dit. Fler jobb är en förutsättning för att skapa en 
hållbar tillväxt.

NYCKELTAL    Accepterad  
 2018 2017 2016 kvalitetsnivå  

Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut  
inom arbetsmarknadsverksamhet (%) 14 26 26 45 - 

Nyckeltalet som mäter andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut inom arbetsmarknadsenheten visar ett resultat på 
14 procent för 2018 vilket ger bedömningen ej godkänd nivå. En delförklaring till resultatet är att deltagarna inom enheten står 
längre från den reguljära arbetsmarknaden än tidigare år.

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2018 2017 2016 

Förutsättningarna för persontrafik med tåg Hyltebruk – Halmstad ska utredas        

Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas       

Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas       

Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte Kommun       

Hylte kommun ska delta i regionalt innovationsarbete        

Beslut om utredning om persontrafik med tåg är fattat och utredning pågår av extern konsult. Utredning gällande tillväxtenhet 
pågår på kommunledningskontoret. Hylte kommun har under perioden förvärvat mark för bostäder och verksamhet på tre 
platser i kommunen. Avtal om fiberutbyggnad är tecknat med IP Only för fiberutbyggnad i hela Hylte kommun. I dagsläget 
täcks ungefär 80 procent av kommunen med fiber. Punkten om regionalt innovationsarbete är inte möjlig att utvärdera då det 
för närvarande inte finns någon arena för sådant arbete. 

Så här lyckas vi
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Så här lyckas vi

BYGGA, BO OCH MILJÖ
Hylte kommun ska erbjuda goda livs- och verksamhetsmiljöer i hela kommunen med möjlighet till bra 
boenden och goda kommunikationer i ett tryggt och hållbart samhälle.

Inom området bygga, bo och miljö är det två av tre nyckeltal som inte når godkänd kvalitetsnivå. Andel tjänliga vattenprov och 
tjänligt med anmärkning uppnår inte god kvalitet. Resultatet av vattenproven förklaras delvis av den torra sommaren som på ett 
negativt sätt påverkat vattendragen. Inte heller handläggningstiden för bygglov uppnår god kvalitet och det beror på att hand-
läggningstiden på max tio veckor inte har uppfyllts i ärenden som har varit på grannhöranden där det inkommit synpunkter.

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2018 2017 2016 

Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska göras fossilfria       

Byggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstadium ska påbörjas under 2015       

Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras       

Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas       

Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen       

Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta       

Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö       

Vid ingången av perioden hade kommunen tre fastigheter som värmdes upp med fossila bränslen (olja). Under 2017 ställdes 
Höstro i Långaryd om till fossilfri uppvärmning. I kommande renoveringar kommer Kinnareds och Rydöbruks skolor få nya 
uppvärmningssystem. Kråkbergsskolan stod klar september 2017 och ersatte därmed gamla Örnaskolans låg- och mellanstadium. 
Samhällbyggnadsnämnden har tilldelats 1,0 mkr per år för att förbättra den fysiska miljön i kommunens orter. Nämnden har 
dessutom ett integrationsprojekt som också ytterst påtagligt bidrar till attraktivare tätorter.

Hylte kommun har anställt en fordonssamordnare som hjälper verksamheterna vid nya leasingperioder av bil. Poolbilarna som 
är knutna till kontaktcenter är alla el- eller hybridbilar. Vad gäller klimatanpassning har kommunen deltagit i SMHI:s projekt 
kring klimatanpassning. Det har också gjorts en inventering i alla verksamheter kring klimatanpassning. Arbetet med att uppnå 
de nationella miljömålen pågår dels inom kommunen, dels i regionen. Kommunen arbetar i stort och smått med att vara ett 
föredöme i frågor som rör klimat och miljö. 

NYCKELTAL    Accepterad  
 2018 2017 2016 kvalitetsnivå  

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%) 92 100 100 100 

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning  2 2 1 -2 

Andel bygglov som klarar en handläggningstid på tio veckor (%) * 90 100 7 98 - 

* Förändrad mätning jämfört med 2016
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KOMMUN OCH POLITIK
Likvärdig och jämlik service erbjuds samtidigt som organisationen levererar ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet med utgångspunkt i att kommunen finns till för medborgarna.

NYCKELTAL    Accepterad  
 2018 2017 2016 kvalitetsnivå  

Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%) 91 75 67 60 -  

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) 87 85 78 82 -  

Nöjd medarbetare 77 77 79 74 -  

Nöjdhet för kommunens webbplats (%) 80 - 75 75 -  

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%) 6,9 5,8 5,3 -5,5 

Området kommun och politik innehåller fem övergripande nyckeltal. Av dessa uppnår fyra god kvalitet. Mätningen av nöjdhet för kommu-
nens webbplats är utvärderad för första gången 2018. Glädjande är att fler än tidigare år får svar vid kontakt med kommunen via telefon och 
e-post.  Däremot är den procentuella sjukfrånvaron högre än tidigare år. Korttidsfrånvaron har ökat samtidigt som långtidsfrånvaron minskat.

 
MÅL/UPPDRAG Status Status Status  
 2018 2017 2016 

Rätt till heltid för kommunens anställda ska införas        

Hyltebostäders organisationsform ska utredas       

En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under perioden       

Projektet Rätt till heltid pågår under tre år och ska vara klart 2019. Utredningen om Hyltebostäders organisationsform är genomförd 
och återrapporterades till fullmäktige under våren 2018. En ny översiktsplan är under framtagande och beräknas antas under 2019.

Så här lyckas vi

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL
En viktig förutsättning för att god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås är att det finns en god intern kon-
troll. Intern kontroll är därför en del av kommunens styrning och syftar till att säkerställa ordning och reda och 
skapa trygghet i organisationen. Varje nämnd och styrelse fattar varje år beslut om en plan för intern kontroll 
utifrån en bedömning av risker för verksamhetens effektivitet, informationens tillförlitlighet och verksamhetens 
förmåga att följa styrdokument. Planerna för intern kontroll innehåller kontrollmoment som följs upp och rappor-
teras under året. Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för den interna kontrollen.

Med anledning av kommunens nya styrmodell som trädde i 
kraft 2016 gjordes bedömningen att dåvarande internkontroll-
reglemente behövde anpassas till nya styrmodellen och rådande 
syn på intern kontroll. Reglementet som antogs 2011 antog i 
vissa delar ett relativt snävt perspektiv på vad intern kontroll 
är och ska syfta till. Kraven på kontroll har också förändrats 
sedan reglementet beslutades. I mars 2017 beslutade kommun-
fullmäktige om en ny policy och riktlinjer för intern kontroll i 
Hylte kommun. De nya styrdokumenten förtydligar hur arbetet 
med riskanalys och intern kontroll ska gå till.  
Bland annat framgår att de risker som identifieras och värderas 
också ska hanteras förebyggande. På så sätt knyts riskanalysen 
nära verksamheternas förbättringsarbete. 

Efter genomgång visar det sig att samtliga nämnder, förutom 
räddningsnämnden, beslutat om ny internkontrollplan för 2018. 
I vissas fall har inte internkontrollplanen föregåtts av en risk- och 
väsentlighetsanalys. Nämndernas internkontrollplaner för 2018 
innehåller kontrollmoment för både verksamhetsspecifika risker, 
exempelvis myndighetsutövning, och mer generella risker, exem-
pelvis attestering och sekretesshantering. Uppföljningarna skiljer 
sig åt i omfång och innehåll. Det allmänna intrycket är att den 
interna kontrollen över lag genomförts på ett ärligt och öppet 
sätt och att den interna kontrollen i kommunen under året var 
acceptabel. Nästan alla nämnders uppföljning visar tydligt om 
det finns några brister som behöver åtgärdas. Där nämnderna 
upptäcker brister lyfter de fram förbättrande åtgärder.
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SAMHÄLLE

OMVÄRLDSANALYS
Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att toppen 
på de senaste årens högkonjunktur nu har passerats, även om 
arbetsmarknaden fortfarande är stark. Ekonomin har drivits av 
en stark internationell tillväxt som tillsammans med en försvagad  
krona påverkat svensk exportsektor positivt. Det kraftigt ök-
ande bostadsbyggandet har också varit en stark injektion i den 
svenska ekonomin. Den globala tillväxten håller nu på att växla 
ned till ett långsammare tempo och byggandet har gått in i en 
betydligt långsammare fas.

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit 
mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av skatte- 
intäkter och att kommunerna haft stora intäkter från rea-  
och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande 
ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med 
att dessa intäkter minskar kommer även kommunernas e 
konomi att försämras. 

De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många 
kommuner. Det märks inte minst inom individ- och familje- 
omsorgen. Statens minskade ersättningar för ensamkommande  
och de senaste årens snabba kostnadsutveckling resulterar i 
ekonomiska utmaningar för kommunerna. 

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunerna 
eftersom den påverkar behov och efterfrågan av de kommu-
nala tjänsterna. Invånarantalet påverkar även storleken på 
skatteintäkter, generella statsbidrag och den kommunal- 

ekonomiska utjämningen. Det har också betydelse hur  
fördelningen och utvecklingen är mellan olika åldersgrup-
per. Eftersom delar av utjämningssystemet finansieras inom 
kommunkollektivet är det av betydelse hur befolkningsför-
ändringarna blir på riksnivå. 

Mellan åren 2013 och 2017 ökade invånarantalet i Hylte kom-
mun med 989 invånare, det vill säga nästan 10 procent.  
Ökningen fortsatte in på 2018 och under årets första tre må- 
nader ökade invånarantalet från 10 990 till 11 060. Från april 
2018 har befolkningen minskat och invånarantalet var 10 914 
vid årsskiftet. Sannolikt beror befolkningsminskningen på att 
några av de nyanlända som kommit till Hylte kommun nu 
flyttar till en annan kommun eller utvandrar. Samtidigt har 
mottagandet av nyanlända minskat. Prognosen är att invånar- 
antalet fortsätter att minska de kommande åren. 

FÄRRE SKA FÖRSÖRJA FLER
Åldersfördelningen bland invånarna styr också vilka olika 
behov av kommunal service som efterfrågas. Hylte kommuns 
befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0–19 år och 65 år och 
äldre, där efterfrågan på kommunal service är som störst.  
Samtidigt minskar befolkningen i åldersgruppen 20–64 år 
där det största skatteunderlaget finns. Om verksamhetens 
bedrivs på samma sätt som idag innebär den demografiska 
förändringen att kostnaderna för kommunens verksamheter 
ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det kommer att innebära stora behov av investeringar samt 
betydande svårigheter att försörja framtidens verksamheter 
med personal.

I dagens globala samhälle påverkas Hylte kommuns förutsättningar att bedriva verksamhet av vad som 
händer i omvärlden. Faktorer som konjunkturutveckling, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället 
och riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet ger effekt på kommunens ekonomi.

Samhälle
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Samhälle

Det beräknade invånarantalet 10 800 för 2019 beslutades i kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2019 inför arbetet med kom-
mande resultat och ekonomisk plan 2020–2023. 

Även nationellt kommer det demografiska trycket ligga kvar på 
en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med demografin till 
2022 skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så som 
nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 31miljarder, 
utan höjda statsbidrag. För att klara välfärden på dagens nivå 

behövs effektiviseringar eller ökade resurser på 43 miljarder 
kronor. SKL anser att det är tre frågor som har stor betydelse 
för de långsiktiga möjligheterna att hantera utmaningarna: 
samsyn och samverkan mellan stat och kommunsektor, ökad 
användning av ny teknik samt längre arbetsliv.

Ett sätt att sammanfatta vad den demografiska utvecklingen kan komma att betyda för välfärden är att räkna ut den så kallade försörj-
ningskvoten. Det är ett mått på hur många som varje person i arbetsför ålder, 20–64 år, ska försörja som inte är i arbetsför ålder. Enligt 
statistiska centralbyrån (SCB) har kvoten ökat mer för Hylte kommun än på riksnivå. Det beror på att gruppen invånare i arbets-
för ålder minskar i Hylte kommun samtidigt som grupperna 0–19 år samt 65 år och äldre ökar. 
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MILJÖREDOVISNING

KLIMAT OCH LUFT
Jordens klimat blir varmare och de globala utsläppen av kol-
dioxid och andra växthusgaser fortsätter att öka. En kraftig 
omställning av samhället krävs för att vända utvecklingen. 
Riksdagen har antagit en vision om att Sverige år 2050 inte ska 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Detta innebär en stor 
utmaning för hela samhället.

För att vara med och bidra till denna omställning av samhället  
klimatkompenserar Hylte kommun för tjänsteresor. Alla kom- 
munens tjänsteresor med inrikesflyg har klimatkompenserats 
internt under året. Även bilresor där drivmedlet är bensin eller 
diesel och det finns alternativ att åka med kollektivtrafik, har 
klimatkompenserats. De medel som klimatkompenseras sätts av 
till ett klimatkonto. Från det kontot kan kommunens verksam-
heter ansöka om medel till miljöinvesteringar.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om vilka ansökningar 
som ska tilldelas pengar. 

Ett pilotprojekt tillsammans med SMHI har genomförts. Där har 
ett webbverktyg som ska vara till hjälp för att klimatanpassa 
kommuner tagits fram. I förslaget till energi- och klimatstrategi 
för Hylte kommun finns det förslag på hur kommunen ska 
arbeta med anpassningar som behövs för att möta pågående 
klimatförändringar.

FÖRNYBAR ENERGI 
Hylte kommun har som mål att minst 30 procent av kom-
munens tjänstebilar ska drivas med förnybart bränsle eller el. 
Kommunens poolbilar har bytts ut mot fem stycken elbilar 

och tre laddhybrider. De bilarna laddas i en carport med sol-
cellsladdning på kommunens parkering. Solcellerna beräknas 
generera halva energibehovet för poolbilarna.

Hylte kommun har i sin energi- och klimatstrategi satt upp 
ett mål om att ingen olja ska användas till uppvärmning av 
kommunens lokaler. Hyltebostäder har planerat in att byta ut 
oljepannorna på Sjölunda äldreboende och Kinnareds Skola 
till bergvärme under 2019. Även Rydöbruks skola kommer att 
byta ut sitt värmesystem i samband med renovering år 2020 
och förmodligen då till bergvärme.

ENERGIEFFEKTIVISERING
Ett kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar krävs  
för att nå målet med att minska energianvändningen med  
20 procent till 2020 jämfört med 2009. Under 2018 har nya 
styrsystem installerats på Örnaskolan högstadium, kommun- 
huset och Centrumhuset så att anläggningarna kan fjärrstyras 
och kommunen kan optimera både komfort och energi- 
besparingar i fastigheterna. 

Kommunen har tillsammans med Kungsbacka kommun köpt 
tjänsten för energirådgivning. På så sätt kan kommunen följa 
energimyndighetens krav och erbjuda god rådgivning.

HÅLLBART RESANDE 
Antalet buss- och flygresor i tjänsten har minskat under året. 
Bussresor har minskat med 49% och flygresorna har minskat 
med drygt 20%, medan tågresorna har ökat med 44% jämfört 
med 2017. Det bör göras en analys av orsakerna till detta. 

Hylte kommun är en ekokommun. Det innebär att kommunen strävar efter ett samhälle som försöker att 
minimera sin miljöpåverkan samtidigt som människors behov idag ska tillgodoses. Kommunens olika planer 
och strategier är vägledande för att styra verksamheten i en hållbar riktning. 

Miljöredovisning
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VATTEN
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll. 
Utsläppen av luftföroreningar minskar men fortfarande hotas 
många sjöar och vattendrag av försurning och övergödning. 
Kalkning med hjälp av båt, helikopter och doserare har skett 
enligt detaljplan för kalkning med totalt 827 ton under 2018. 
Trots att det försurande nedfallet har minskat är Hylte kom-
mun hårt drabbat av försurning. För att nå miljökvalitetsnor-
merna för vatten enligt EU:s vattendirektiv har en utredning av 
möjligheten att kalka två nya vattendrag, Skärkeån och Träpp-
jaån, gjorts och lämnats in till Länsstyrelsen. En kalkdoserare 
har uppförts i Skärkeån under 2018. 

AVLOPP 
Under året har 149 fastighetsägare fått brev med frågor om 
deras enskilda avlopp. Därefter har en inventering av avloppen 
genomförts och de har resulterat i ett 40-tal förelägganden med 
krav om åtgärd av avloppen (utan vite). De första ärendena 
från tidigare inventeringsomgång har kommit upp på nämnds- 
nivå med förslag till vitesförrelägganden.

VATTENRÅD
Vattenråd är lokala samverkansforum för olika intressenter 

inom ett avrinningsområde. Hylte kommun har större delen av 
sin areal i Nissans avrinningsområde och är därför represen-
terade i Nissans vattenråd. Dessutom är kommunen delaktig i 
Lagans, Fylleåns och Suseåns vattenråd.

DAGVATTEN
Ökade nederbördsmängder gör att vattenmyndigheten ställer 
krav på kommunerna om att lyfta frågorna kring en hållbar 
dagvattenhantering. Detta har lett till att Hylte kommun har en 
VA-plan som bland annat behandlar dessa frågor. Kommunfull-
mäktige antog 2017 en dagvattenstrategi för Hylte kommun. 

HÅLLBAR UTVECKLING
Arbetet med Hylte kommuns nya översiktsplan har pågått un-
der året. Genom medborgardialog vill kommunen öka medbor-
garnas inflytande i samhällsbyggandet. Arbetet med översikts-
planen beräknas pågå till och med 2019, då den ska presenteras 
för beslut av Kommunfullmäktige.

ÅRETS MILJÖPRIS 
2018 års miljöpris gick till Stora Enso för tillverkning av kom-
positmaterial.

Miljöredovisning

Vy över Nissan i Hyltebruk
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PERSONALREDOVISNING
GOD ARBETSGIVARE
Att vara en god arbetsgivare med en god personalpolitik är 
avgörande för att klara kompetensförsörjningen i kommunen. 
Med en allt starkare konkurrens om arbetskraften och då i syn-
nerhet om medarbetare med högskoleutbildning är det viktigt 
för kommunen att både kunna behålla och rekrytera nya med-
arbetare. En kompetensförsörjningsstrategi håller på att arbetas 
fram inom Hylte kommun för att skapa en struktur, tydliggöra 
redan pågående arbete och ta fram nya åtgärder.

REKRYTERING TRAINEE HALLAND 
Samarbetet med Region Halland och Halmstad, Varberg och 
Falkenberg kommun med ett gemensamt traineeprogram i 
Halland har fortsatt 2018. Våren 2018 genomfördes en rekry- 
tering av en traineecontroller som påbörjade sitt traineepro-
gram hösten 2018. Syftet med Traineeprogrammet i Halland 
är att främja en långsiktig försörjning av ledar- och specialist-
befattningar, skapa en gemensam arbetsmarknad och öka rör-
ligheten inom regionen. Programmet ska också bidra till att 
underlätta generations- och kompetensväxling samt stimulera 
en ökad kreativitet och samverkan. 

PENSIONER 
Under 2018 har 22 medarbetare gått i pension. De kommande 
tio åren kommer 229 medarbetare att nå pensionsåldern vilket 
motsvarar knappt 23 procent av kommunens tillsvidareanställ-
da medarbetare. De största pensionsavgångarna finns inom 
grupperna omsorgsassistenter och lärare. 

HÄLSA 
Friskhälsotalet ligger på 93,1 procent vid bokslut 2018 och 
det har sjunkit med 1,1 procentenheter från 2017. Andelen 

medarbetare med långtidssjukfrånvaro har minskat med 2,2 
procentenheter.

Uppdrag hälsa är ett koncept för att minska korttidsfrånvaron 
bland våra medarbetare och den fortsätter att ge en positiv 
effekt med en livsstilsförändring hos medarbetarna. Ett utveck-
lingsarbete har under året skett för att utveckla samarbetet 
mellan personalenheten och hälsoutvecklarna med målet att 
kunna arbeta förebyggande i större utsträckning. 

Ett revideringsarbete pågår vad gäller policys och rutiner för en 
god arbetsmiljö och hälsa hos våra medarbetare.

SJUKFRÅNVARO I FÖRHÅLLANDE TILL TOTAL  
ORDINARIE ARBETSTID, PROCENT

LÖNEÖVERSYN OCH LÖNENIVÅER 
Personalenheten har haft i uppdrag att revidera den lönestra-
tegiska planen som antogs 2016 av kommunstyrelsen. Den 
reviderade lönestrategiska planen presenterades i samband med 
budgetberedningen.  

EMPLOYER BRANDING  
OCH STRATEGI FÖR  
KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Arbetet med employer branding, kommunens varumärke som 
arbetsgivare, påbörjades på allvar under hösten 2015 och under 
2018 initierades ett mer tydligt arbete med en kompetensför-
sörjningsstrategi. Under 2019 kommer strategin att färdig-
ställas med en stark anknytning till Hylte kommuns vision, 

PENSIONSAVGÅNGAR* 2019–23 2024–28 Totalt 

Omsorgsassistenter 36 35 71
Leg. personal (OK/skolsköterska) 10 10 20
Lärare (grundskola och gymnasie) 19 21 40
Förskolelärare 5 10 15
Fritidspedagog 1 2 3
Barnskötare/dagbarnvårdare 8 7 15
Elevassistenter 1 2 3
Fastighet/park/anläggning 1 - 1
Kost- och lokalvårdspersonal 7 7 14
Administrativ personal 11 10 21
Chefer 2 8 10
Teknisk personal 1 1 2
Övriga 3 11 14 

Totalt 105 124 229

* de prognostiserade siffrorna bygger på en pensionsavgång vid 65 års ålder.

SJUKFRÅNVARO TOTALT 2018 2017 Avvikelse 

Totalt för alla arbetstagare 6,9 5,8 1,1
   Kvinnor 7,7 6,7 1
   Män 4 2,3 1,7
   Personer upp till 29 år 5,6 3,8 1,8
   Personer mellan 30-49 år 6,5 5,6 0,9
   Personer 50 år och äldre 8,1 6,9 1,2
Varav Långtidsfrånvaro* 44,8 47,0 -2,2 

SJUKFRÅNVARO 2018  varav långtids-  
PER KONTOR Sjukfrånvaro sjukfrånvaro*  

Kommunledning 2,7 22,4
Barn- och ungdom 5,5 34,8
Omsorg 10,5 52,5
Samhällsbyggnad 5,4 44
Arbets- och näringsliv 7,5 51,6 

Totalt 6,9 44,8
*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Personalredovisning
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värdegrund och även ett ännu mer distinkt målarbete inom 
organisationen. Syftet är att vi ska bli bättre på att attrahera 
nya medarbetare och även kunna behålla befintliga medarbeta-
re så att vi säkrar vår framtida kompetensförsörjning.  

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Ständiga förbättringar med LEAN är ett arbetssätt för att 
kvalitetssäkra, styra och utveckla verksamheten. Genom ar-
betet med ständiga förbättringar i Hylte kommun innebär det 
att samtliga medarbetares kompetens ska tas tillvara för att 
gemensamt i varje arbetslag utveckla verksamheten. I utbild-
ningen och förbättringsarbetet läggs stort fokus på delaktighet 
och engagemang och vikten på att skapa en främjande kultur 
på arbetsplatsen vilket är en förutsättning för att förbättrings-
arbetet ska ge goda resultat. 

CHEF- OCH LEDARUTVECKLING
Under 2018 har kommunens chef- och ledarprogram i huvud-
sak haft uppehåll för översyn av upplägget. Hösten 2018 beslu-
tades om en förändrad struktur på programmet där vi från och 
med 2019 istället för tre nivåer kommer att ha en uppdelning 
på tre områden som kan löpa parallellt och prioriteras i genom-
förandeordning utifrån det individuella behovet. Områdena är 
kurser inom chefsrollen, kurser inom ledarskap och fortlöpande 
kompetensutveckling. De första två områdena riktar sig främst 
till nya chefer och det tredje området riktar sig till alla kommu-
nens chefer för att upprätthålla och utveckla kompetensen hos 
befintliga chefer. 

Morgondagens ledare är ett samverkansprogram med Region 
Halland, Halmstad, Laholm och Varbergs kommun. Program-
met riktar sig till tillsvidareanställda som har intresse, ambition 
och potential att utvecklas mot en framtida chefsroll. Två med-
arbetare från Hylte kommun har genomgått programmet 2018. 
Rekryteringen inför Morgondagens ledare 2019 har genomförts 
under hösten och av sexton sökanden har två deltagare valts ut 
till programmet 2019. 

MEDARBETARE I HYLTE KOMMUN
Den 31 december 2018 hade Hylte kommun 1 202 medar-
betare. Av dessa var 1 010 tillsvidareanställda och 192 viss-
tidsanställda. Det innebär en ökning med 34 medarbetare i 
förhållande till föregående år. Antalet tillsvidareanställda har 
ökat medan antalet visstidsanställda har minskat. Detta kan 
förklaras genom att kommunen växt kraftigt och detta medför 
ett behov av att anställa fler medarbetare inom flera områden 
men speciellt inom skola och förskola.

MEDARBETARENKÄT 2018
Hållbart medarbetarengagemang, (HME), är ett nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra 
offentliga arbetsgivare. Som en del av kommunens arbete med 
Employer branding gör personalenheten från och med 2016 en 
årlig medarbetarenkät som bland annat mäter HME. HME för 
kommunen är oförändrat från föregående år och kommunen 
har ett HME-index på 77 av 100. Resultat per chef skickades 
ut under januari 2019 för vidare analys ute i verksamheterna. 
Inför kommande medarbetarenkät ska förslag tas fram på hur 
vi kan öka svarsfrekvensen. 

PROJEKTET RÄTT TILL HELTID
Hösten 2017 togs en handlingsplan fram mellan Hylte kom-
mun och Kommunal lokalt i syfte att öka andelen heltids- 
arbetande. Det togs även fram en projektplan för projektet 
Rätt till heltid. Planerna förankrades i kommunens lednings-
grupp (KLG) och den centrala samverkansgruppen (Cesam). 

Under 2018 har en Handbok för bemanning arbetats fram. 
Den är samverkad på Cesam och kommer under januari 2019 
att fastställas av KLG. Syftet är att beskriva hur verksamheten 
planerar utifrån satta bemanningsbehov och hur vi följer upp 
och förbättrar vid behov, samt de olika roller som finns inom 
bemanningsprocessen.

PERSONALEN I SIFFROR 2018 2017 Avvikelse 

Antal anställda 1 202 1 168 34,0
     Tillsvidareanställda 1 010 955 55,0
     Visstidsanställda 192 213 -21,0
Andel män % 18,4 19,6 -1,2
Andel kvinnor % 81,6 80,4 1,2
Genomsnittlig anställningstid  12,1 12,2 -0,1
    för män 7,5 7,7 -0,2
    för kvinnor 13,1 13,3 -0,2
Medelålder (år) 43,9 44,4 -0,5
Medelsysselsättning (%) 91,1 92,2 -1,1
Antal pensioneringar 22 9 13
Personalkostnader (mkr) 573,2 536,7 36,5
Årsarbetare 932,8 882 50,8 

Personalredovisning
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FINANSIELL ANALYS

ÅRETS RESULTAT
Efter två mycket starka ekonomiska år, 2016 och 2017, redovi-
sar Hylte kommun ett negativt resultat för 2018 på 14,8  mkr.  
Kommunfullmäktige har beslutat att resultatet minst ska vara 
två procent av kommunens skatteintäkter och generella stats-
bidrag och för 2018 var det minus 2,2 procent. För att Hylte 
kommun ska kunna fortsätta bedriva en ändamålsenlig verksam-
het är det viktigt att det finns ekonomiska förutsättningar för att 
göra det. Ett sätt att säkerställa det är att kommunen redovisar 
positiva resultat och årets negativa resultat är det första sedan 
2004. Det dåliga resultatet för 2018 förklaras av nämndernas 
stora negativa budgetavvikelse som uppgår till 45,6 mkr. Av de 
45,6 mkr står barn- och ungdomsnämnden för 43,2 mkr och det 
är nu mycket viktigt att det omställningsarbete som nämnden 
påbörjat resulterar i att nämnden, inom det två år de fått på sig 
av kommunfullmäktige, klarar av att få en budget i balans. 

SKATTE- OCH NETTOKOSTNADS- 
UTVECKLING 
En förklaring till att resultatet för 2018 blev så svagt är att 
verksamhetens nettokostnad under 2018 ökade i en högre takt 
än vad kommunens intäkter för skatter och utjämningsbidrag 
gjorde. Det är en oroande trend som började redan 2017 och 

fortsatte under 2018. Hylte kommun ökade sitt invånarantal 
väldigt snabbt i samband med flyktingvågen och mellan 2014 
och 2016 ökade antalet invånare i kommunen med 10 procent. 
Då staten dels betalade ut extra bidrag samtidigt som en kom-
muninvånare beräknas generera cirka 60 tkr per år i skattein-
täkter och utjämningsbidrag ökade också kommunens intäkter 
i en hög takt under de här åren. 

För att möta den ökade efterfrågan på kommunens tjänster 
som uppstod i samband med befolkningsökningen fick kommu-
nen anställa nya medarbetare och under den senaste mandat-
perioden har antalet årsarbetare ökat från 734,8 (2014) till 
932,8 (2018). Under 2018 har antalet årsarbetare fortsatt öka 
med 50,8 årsarbetare men antalet invånare i kommunen sjönk 
med 64 invånare till 10 914. Det har gjort att kostnaderna har 
fortsatt öka men ökningen av intäkter har mattats av. För Hylte 
kommun är det nu viktigt att vända den här trenden igen så att 
intäkterna ökar fortare än kostnaderna och kommunen kan 
börja redovisa positiva resultat igen. 

För att Hylte kommun ska kunna bedriva en långsiktig och kvalitativ verksamhet är det viktigt att kom-
munens ekonomi är i balans. För att säkerställa att kommunen har en god ekonomi har kommunfull-
mäktige beslutat om fem finansiella nyckeltal med tillhörande kvalitetsnivåer som de tycker signalerar 
hur kommunens ekonomiska situation ser ut. Den finansiella analysen görs med kommunfullmäktiges 
ekonomiska nyckeltal i fokus men även andra finansiella nyckeltal redovisasas för att ge en mer kom-
plett bild av kommunens ekonomiska ställning. Under 2018 uppnådde kommunen god kvalitet i tre av 
fem beslutade ekonomiska nyckeltal. Enligt kommunens definition av god ekonomisk hushållning ska 
samtliga finansiella nyckeltal uppnå god kvalitet. Då endast 60 procent av de finansiella nyckeltalen når 
upp till god kvalitet vid bokslutet bedöms kommunen inte ha god ekonomisk hushållning under 2018.

ÅRETS RESULTAT 2018 2017 2016 

Årets resultat  (mkr) -14,8 23,1 54,4 

Årets resultat i fh till  
skatteintäkter och utjämning -2,2 3,6 9,0  

SKATTE- OCH NETTO- 
KOSTNADSUTVECKLING 2018 2017 2016 

Verksamhetens nettokostnad  
i mkr inkl. finansnetto 689,3 616,3 551,1

Kostnadsökning i mkr  
(vht nettokostnad inkl. finansnetto) 73,0 65,2 37,3

   förändring i procent 11,8 11,8 7,3

Skatteintäkter och utjämning 674,5 639,4 605,6

Ökning i mkr skatter och utjämning 35,1 33,9 71,5

   förändring i procent 5,5 5,6 13,4  

Finansiell analys

    Accepterad 
FINANSIELLA NYCKELTAL 2018 2017 2016 kvalitetsnivå 

Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag (%) -2,2 3,6 9,0 1,9 -

Soliditet (%) 35,3 36,8 34,0 28 -
Nämndernas budgetavvikelse (%) -7,0 0,4 0,9  +/- 1,0
Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar (%) 100 100 203,5 95 -
Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (%) 48,9 51,9 59,5 -60 
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NÄMNDERNAS AVVIKELSE I PROCENT
Nämnder och styrelser redovisar under 2018 en samlad negativ 
budgetavvikelse på 45,6 mkr vilket motsvarar 7,0 procent av 
nämndernas budget. Kommunfullmäktige har beslutat att bud-
getavvikelsen får vara högst 1 procent, vilket betyder att god 
kvalitet inte uppnåtts. Budgetföljsamhet är en förutsättning för 
att kommunen ska kunna planera sin verksamhet på lång sikt 
och årets stora negativa avvikelse är oroväckande. Nedan finns 
kortare förklaringar till nämndernas avvikelser. Utförligare 
förklaringar finns i kapitlet om kommunens verksamheter och i 
driftredoviningen i kapitlet räkenskaper.   

VALNÄMNDEN redovisar en positiv avvikelse på 76 tkr vilket 
motsvarar 15 procent av nämndens budget. Avvikelsen beror 
på att man inte har utnyttjat hela det extra anslag som nämn-
den tilldelats för att arbeta med ökat valdetalgande.

KOMMUNSTYRELSEN redovisar en positiv avvikelse på  
2 667 tkr vilket motsvarar 5,4 procent av budgeten.  
Exkluderas kommunfastigheterna, som redovisar ett positivt 
resultat på 3 283 tkr, blir utfallet en negativ avvikelse på  
616 tkr.  Den förklaras till stor del av att övrig verksamhet, 
facklig tid och personalenheten har haft högre personal- 
kostnader än budgeterat.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN redovisar en positiv avvikelse på  
99 tkr vilket motsvarar 0,8 procent av budgeten. Avvikelsen be-
ror främst på att verksamheten för krishantering har haft lägre 
personalkostnad än budgeterat samt att en del av verksamhet-
ens utgifter har finansierats av bidrag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN har för 2018 en negativ 
avvikelse på 792 tkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse  
med 3,2 procent mot nämndens budget. Avvikelsen orsakas  
av ökade livsmedel- och personalkostnader för kostenheten  
och ökade kostnader för gator, vägar och parkering i form  
av vinterväghållning.  

TILLSYNSNÄMND redovisar en positiv avvikelse mot budget 
på 47 tkr vilket motsvarar 34,5 procent av nämndens budget. 
Avvikelsen beror på att det har varit ett par inställda möten 
under 2018 samt att antalet beslut i nämnden minskat något 
jämfört med 2017.

ARBETS-. OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på 677 tkr vilket motsvarar  
1,1 procent av budgeten. Kostnaderna för fritidsgårdar har  
varit lägre än budgeterat och ekonomiskt bistånd visar en 
positiv budgetavvikelse då överflyttning från den kommunala 
flyktingmottagningen har varit mindre än förväntat. 

REVISION redovisar en positiv avvikelse mot budget på 150 tkr 
vilket motsvarar 16,2 procent. Avvikelsen beror främst på att 
delar av revisionens granskning är uppskjuten till 2019. 

ÖVERFÖRMYNDAREN redovisar en positiv avvikelse på  
41 tkr vilket motsvarar 4,7 procent av budgeten. Avvikelsen 
beror på att man under året har haft lägre arvodeskostnader  
än man budgeterat för.   

BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN redovisar en negativ  
avvikelse på 42 311 tkr vilket motsvarar 13,3 procent av bud-
geten. Till stor del beror avvikelsen på enheter som inte anpas-
sat sin verksamhet till en budget i balans, ökade lokalkostnader 
och ökat antal ungdomar placerade på institution.

OMSORGSNÄMNDEN redovisar en negativ avvikelse på  
6 292 tkr vilket motsvarar 3,5 procent av budgeten.  
Om man, som fullmäktige beslutat att göra, exkluderar  
verksamheten för personlig assistans, som har en negativ 
avvikelse på 4 099 tkr, blir den negativa avvikelsen för nämn-
den istället 2 192 tkr vilket motsvarar 1,3 procent av budget. 
Avvikelsen på personlig assistans förklaras av nya ärenden, 
ökat behov och omprövningar. Avvikelsen i den övriga verk-
samheten förklaras av ökade personalkostnader till följd av 
svårigheter att rekrytera vikarier.

Finansiell analys

NÄMND Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Avvikelse i procent Bokslut 2017 

Kommunfullmäktige 659 640 20 3,0 654
Valnämnd 505 429 76 15,0 10
Kommunstyrelsen 49 479 46 813 2 667 5,4 44 532
   varav kommunfastigheterna 0 -3 283 3 283 0,0 -1 928
   Kommunstyrelsen exklusive kommunfastighterna 49 479 50 095 -616 -1,2 42 614
Räddningsnämnden 12 337 12 238 99 0,8 11 966
Samhällsbyggnadsnämnden 24 859 25 651 -792 -3,2 20 551
Tillsynsnämnden 136 89 47 34,5 84
Arbets- och näringslivsnämnden 61 470 60 793 677 1,1 52 461
Revisionen 927 777 150 16,2 878
Överförmyndaren 860 819 41 4,7 231
Barn- och ungdomsnämnden  318 373 360 684 -42 311 -13,3 309 436
Omsorgsnämnden 181 487 187 779 -6 292 -3,5 180 285
   varav LSS Personlig assistans 9 172 13 272 -4 099 -44,7 14 497
   Omsorgsnämnden exklusive LSS peronslig assistans 172 315 174 507 -2 192 -1,3 165 788 

Total 651 093 696 713 -45 620 -7,0 621 088 

DRIFTREDOVISNING, TKR
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UPPLYSNING OM HÄNDELSE AV  
VÄSENTLIG BETYDELSE
I juli 2017 trädde nya regler i kraft gällande ersättningar från 
migrationsverket. Bland annat gällde det ersättningar för 
placeringar av ensamkommande barn och unga. För att få 
ersättning för kostnaderna krävs beslut enligt lagen om vård 
av unga (LVU) eller liknande vårdbehov enlig socialtjänstlagen 
SoL). Kommunen gjorde bedömningen att placeringar för tre 
ungdomar föll inom dessa kriterier. Efter sammanställningen av 
årsredovisningen har beslut inkommit för perioderna kvartal 
tre 2017 till och med kvartal två 2018. Hur många av de tre 
placeringarna kommunen beviljas ersättning för varierar mellan 
de olika kvartalen. Totalt uppgår migrationsverkets avslag 
till 1,3 mkr och det innebär att uppbokningarna som gjordes 
2017-2018 behöver regleras med motsvarande belopp under 
2019. Om detta varit känt hade barn- och ungdomsnämndens 
avvikelse mot budget varit -43,6 mkr vid bokslut 2018. 

PENSIONSKOSTNADER
Kommunens pensionskostnader har ökat från 36,9 mkr till 
43,1 mkr. Den ökade kostnaden är en följd av de ökade lö-
nekostnaderna i kommunen. Kommunens ansvarsförbindelse 
för pensioner intjänade innan 1998 ökade trots utbetalningar 
till ett värde av 10,7 mkr. Ökningen beror dels på nyintjänad 
pension men också på ränte- och basbeloppsberäkningen. 
Hylte kommun har också valt att ha kvar en skuld på 3,8 mkr 
i ansvarsförbindelsen som Skandia ville att man skulle göra en 
avsättning på. Skandias rekommendation baserades på felaktigt 
antagande om pensionsålder.    

SOLIDITET
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Måttet visar hur stor del av kommunens 

tillgångar som har finansierats av egna medel.  En hög soliditet 
innebär att kommunen har finansierat en stor del av kommu-
nens tillgångar med egna medel. Soliditeten påverkas av det 
årliga resultatet, nyupplåning, amortering och investeringstakt. 

Då kommunen har ett negativt resultat vid bokslut 2018 har 
soliditeten sjunkit med 1,5 procentenheter till 35,3 procent jämfört 
med bokslut 2017 då solititeten uppgick till 36,8 procent. Trots att 
soliditeten har försämrats något uppnås fortfarande god kvalitet 
då fullmäktiges beslutat att accepterat värde ligger på 28 procent. 

Kommunen tillämpar blandmodellen för redovisning av 
pensionsåtaganden. Det innebär att pensioner intjänade fram 
till 1998 inte ingår i redovisningen, varken som skuld eller 
värdeförändring. Endast utbetalningar redovisas, och då 
som kostnader i resultaträkningen. Ansvarsförbindelsen är 
betydande i relation till de totala skulderna i balansräkningen, 
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 balansräk-
ningen. När ansvarsförbindelsen räknas med hamnar solidi- 
teten på 3,4 procent vilket är 2,0 procentenheter lägre än 
2017 års 5,4 procent. 

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD AV  
INVESTERINGAR
För att kommunen inte ska behöva låna till investeringar har 
kommunfullmäktige beslutat att kommunens investeringar 
ska vara självfinansierade till minst 95 procent, det vill säga 
finansierade av årets avskrivningar, årets resultat eller över-
skottslikviditet. Så länge kommunen inte har tagit upp lån för 
att finansiera investeringsverksamheten bedöms investeringarna 
vara självfinansierade till 100 procent. Då kommunen inte har 
tagit några nya lån under året bedöms självfinansieringsgraden 
vara 100 procent och därmed har god kvalitet uppnåtts.

Under 2018 uppgick kommunens sammanlagda investeringar 
till 71,6 mkr medan utrymmet för självfinansiering motsvarade 
22,7 mkr. Det betyder att kommunens likvida medel har minskat 
under året.

PENSIONER 2018 2017 2016 

Totala pensionskostnader mkr 43,1 36,9 33,5 

Varav pensioner intjänade fram till 1998 10,7 10,2 10,3 

Ansvarsförbindelse 219,6 219,0 222,7 

Avsättning 11,1 10,1 9,7  

Finansiell analys
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SOLIDITET 2018 2017 2016 

Soliditet enligt balansräkningen 35,3 36,8 34,0 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 3,4 5,4 1,6 
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LIKVIDITET 2018 2017 2016 

Kassalikviditet i procent 79,8 110,6 133,5 

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens långfristiga 
skuld ska vara lägre än 60 procent av värdet på kommunens 
anläggningstillgångar för att god kvalitet ska vara uppfylld. 
Under 2018 har kommunen investerat mer än vad kommunens 
tillgångar minskat i värde. Då kommunen varken har lånat eller 
amorterat under året har den långfristiga låneskuldens del av 
kommunens anläggningstillgångar minskat till 48,9 procent. 
Därmed uppnås god kvalitet i bokslut 2018.

LIKVIDITET

Kommunens kassalikviditet, som är ett mått på kommunens kort- 
siktiga betalningsförmåga, har under året minskat från 110,6 till 
79,8 procent. Det innebär att kommunens kortfristiga skulder är 
större än kommunens kassa och kortsiktiga fordringar.  
Den minskade kassalikviditeten visar att kommunens kortsiktiga 
betalningsförmåga försämrats under året. Om trenden fortsätter 
kan kommunen bli tvungen att se över möjligheten att ta nya lån. 

KASSAFLÖDESANALYS
Under 2018 har kommunens likvida medel minskat med 37 mkr  
från 73,5 mkr till 36,5 mkr. Kommunens minskade kassa beror  
dels på det svaga resultatet och dels på kommunens höga in- 
vesteringstakt. Kommunen hade under 2018 ett utrymme att 
självfinansiera 22,7 mkr i investeringar men under året investe-
rade kommunen för 75,6 mkr och det innebär att kommunen 
har fått använda sin kassa för att betala för investeringarna. De 
minskade likvida medlen har även lett till en minskad kassalik-
viditet och om den här utvecklingen fortsätter kan kommunen 
komma att behöva se över möjligheterna att låna upp kapital för 
att finansiera kommande investeringar.   

Enligt balanskravet, infört i kommunallagen 2000, måste en 
kommun ha en ekonomi i balans och redovisa högre intäkter  

än kostnader efter att realisationsvinster har exkluderats. 
Realisationsvinsterna 2018 kommer till största del från sålda 
inventarier efter att Vildmarksgymnasiet stängdes samt från 
försäljning av mark.

Enligt kommunfullmäktigess beslut görs undantag från balan-
skravsresultatet på grund av synnerliga skäl, det vill säga det 
berör kostnader som tidigare varit helt okända för kommunen 
och som inte gått att påverka under 2018. Undantaget innebär 
att de negativa utfallen för utvalda verksamheter exkluderas 
från balanskravsresultatet.

KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån för Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder och andra externa verksamheter. Kommunens sam- 
lade borgensåtagande för lån den 31 december var 105,2 mkr där 
Hyltebostäder står för 105,0 mkr. Övrig borgensförbindelse gäller 
Brännö Folkets park. Risken i borgensantagandena bedöms låg.

Hylte kommun har även tecknat en solidarisk borgen för 
Kommuninvests skulder. Kommunens andel av Kommuninvests 
totala skuld är 0,11 procent. Även det här borgensåtagandet 
bedöms förenat med låg risk. 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 2018 2017 2016 

Långfristig låneskuld, mkr 270,1 267,6 290,5 

Långfristig skuld i förhållande till  
anläggningstillgångar 48,9 51,9 59,5 

   förändring i procent -3,0 -7,6 -1,2 

Finansiell analys

I augusti signerades en samverkansöverenskommelse och ett medborgarlöfte av företrädare för Hylte kommun och Polisens 
lokalpolisområde Falkenberg.

BALANSKRAVUTREDNING OCH  
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 2018 2017 2016 

Årets resultat -14,8 23,1 54,4 

Avgår vinster vid avyttring -0,2 -0,5 -0,3 

Årest resultat efter  
balanskravsjusteringar -15,0 22,6 54,2 

Undantag på grund av synnerliga skäl 15,3  

varav   
   Personlig assistans 4,1  
   Institutions- och familjevård  
   barn och unga 9,1  
   Övrig vuxenvård 1,1  
   Färdtjänst 1,0  

Reservering till RUR  -16,5 -42,1

Disponering från RUR   

Årets Balanskravsresultat 0,3 6,1 12,1  
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BANKGARANTI 
Hylte kommun tecknade 2014, efter krav från Länsstyrelsen, 
en bankgaranti på 45 mkr. Kravet handlar om att uppfylla den 
ekonomiska säkerheten för sluttäckning och efterbehandling 
av deponiverksamheten Borabo. Säkerheten motsvarar de 
kostnader som förväntas uppstå om åtgärderna måste utföras. 
Garantin är tecknad fram till 2050-12-31.

KONCERNEN

I koncernen ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen Hyltebo-
städer (100 procent). Koncernen redovisar för 2018 ett negativt 
resultat på 6,7 mkr och det är kommunens dåliga resultat som 
tynger ner det. Hyltebostäder fortsätter att ha goda resultat och 
påverkar koncernresultatet positivt med 8,1 mkr. Hyltebostäder 
har fortsatt låga vakanser i stiftelsens fastigheter och fjärrvärmen 
fortsätter leverera goda resultat.

Koncernens soliditet har ökat under 2018 på att Hyltebostäder 
har stärkt sin soliditet under året. Stiftelsen har minskat sina 
räntebärande skulder från 133 mkr till 97,8 mkr och på så sätt 
har man minskat sin balansomslutning. Koncernens kassalikvi- 
ditet har minskat under året då Hylte kommun har använt  
kassan för att finansiera årets investeringar samtidigt som  
Hyltebostäder har amorterat ner sina räntebärande skulder. 

AVSLUTANDE KOMMENTAR
Efter två, resultatmässigt, väldigt starka år redovisar Hylte  
kommun ett negativt resultat på 14,8 mkr. Kommunens kost- 
nader har ökat i en högre takt än intäkterna och för att kom- 
munens starka ekonomiska ställning inte ska försvagas är 
det viktigt att man bryter den trenden. De senaste åren har 
befolkningen ökat vilket medfört ökade skatteintäkter.  
Samtidigt har Hylte kommun fått betydande statsbidrag och 
intäkter från migrationsverket för att klara mottagandet av 
nyanlända. Då befolkningen avtar och bidragen från stat och 
migrationsverket minskar är det nödvändigt att kommunen 
ser över sin kostnadsbild. Det är främst barn- och ungdoms- 
nämnden som måste anpassa sin verksamhet efter tilldelad 
budget. Omställningsarbetet är påbörjat men nämnden för-
väntas inte vara i ram innan 2021. 

Om omställningsarbetet inte genomförs och befolkningen 
fortsätter minska kommer den goda ekonomiska ställning som 
kommunen byggt upp de senaste åren snabbt att försämras. 
Då konjunkturen nu har passerat sin topp och Hylte kommuns 
försörjningskvot förväntas stiga finns det inte utrymme för bud-
getavvikelser framöver. Budgetföljsamhet är en förutsättning 
för att kunna ha en god framförhållning och möta kommande 
lågkonjunkturer.

Hylte kommun har haft en hög investeringstakt de senaste åren 
och har även framöver stora investeringar planerade. Investe-
ringarna driver kostnader och minskar kommunens likviditet. 
De senaste årens goda resultat har gjort det möjligt för kommunen 
att självfinansiera investeringarna. Då kommunen ser ut att gå 
mot sämre resultat framöver kan det bli nödvändigt att låna till 
planerade investeringar. KOMMUNENS VERKSAMHETER

Finansiell analys

Elias Fries skola.

NYCKELTAL FÖR KONCERN 2018 2017 2016 

Årets resultat -6,7 30,8 74,4

Soliditet 38,1 37,1 35,1

Kassalikviditet 67,6 101,4 119,5
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Kommunstyrelsen

• Hylte kommun arbetar mer i nätverk externt med andra kom- 
 muner och upphandlande myndigheter för att skapa förut- 
 sättningar för gemensamma upphandlingar och andra  sam- 
 arbetsformer såsom utbildningar, digitaliseringsprojekt m.m.

• Personalenheten har under året representerat Hylte kommun  
 som organisation i flera olika sammanhang både lokalt och  
 utanför Hylte kommun, bland annat har högskolor, jobb- 
 mässor och rekryteringsträffar besökts.

• Under 2018 har upphandling av e-arkiv genomförts tillsam- 
 mans med Halmstads kommun, Falkenbergs kommun och  
 Laholms kommun. Införandeprojektet genomförs i samver- 
 kan mellan upphandlande kommuner och påbörjas när avtal  
 är tecknat med leverantör. 

• Ett system för webbanalys har införts som innehåller funktioner  
 för att kontrollera tillgänglighet, kvalitet på innehåll och be- 
 söksstatistik på kommunens webbplatser. Systemet förenklar  
 arbetet för kommunens centrala webbredaktion att utveckla  
 och förbättra kommunens webbplats.

• Kontaktcenter har betydligt fler besökare efter att enheten  
 flyttade in i de nya lokalerna på markplan i  kommunhuset.  
 Ökningen beror både på att lokalerna är mer tillgängliga och  
 på att kontaktcenter har fått ett utökat uppdrag.

• Den nya dataskyddsförordningen har ställt nya krav på hur  
 kommunen hanterar personuppgifter. Nämndssekreterarna  
 har därför arbetat med att ta fram nya rutiner och arbetssätt.

• Facebook är fortfarande kommunens viktigaste sociala ka- 
 nalen med över 2 100 följare. Under året har antal invånare  
 som ställer frågor till kommunen via Facebook ökat.

• Ett antal integrationsinsatser har genomförts under året,  
 några tillsammans med föreningar inom kommunen.  
 Bland annat har en sommarfest samt en mat- och kultur- 
 fest arrangerats.

• Digitaliseringsenheten har tagit fram en verksamhetsplan för  
 digitalisering i Hylte kommun. Under 2018 har arbetet med  
 digitalisering inom omsorgen prioriterats.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Nämnds- och styrelseverksamhet

• Ekonomienhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

• Digitaliseringsenhet

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet 
och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ären-
den som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand. Kommun- 
ledningskontoret ansvarar för den övergripande styrningen och ledningen av kommunens verksamheter.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Kommunhuset i Hyltebruk.
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Kommunstyrelsen

UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om kommunstyrelsen 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett  
antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet 
finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. Tre av 
nyckeltalen följs även upp på nämndsnivå, dessa nyckeltal är 
budgetavvikelse i procent, sjukfrånvaro i procent samt nöjd 
medarbetare, se diagram.

Bland nyckeltalen finns fem övergripande som gäller kom-
munens ekonomi och dessa utvärderas i avsnittet Finansiell 
analys. Ytterligare två övergripande gäller anställda i Hylte 
kommun och de utvärderas under avsnittet Organisation. 

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har kommun- 
styrelsen ytterligare nyckeltal att följa upp. Nyckeltalet andel 
som får svar vid kontakt med kommunen via e-post och 
telefon har ökat med hela 16 procentenheter jämfört med 
bokslut 2017. Där uppnås god kvalitet.  
Även andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med 
kommunen har ökat och uppnår också godkänd kvalitetsnivå. 
Dessa mätningar har dock gjorts för kommunen totalt, inte 
bara för kommunstyrelsens verksamheter. Nyckeltalet som 
mäter nöjdhet med kommunens webbplats är utvärderat för 
första gången 2018 och uppnår då god kvalitet.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de 
avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/
uppdragen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk 
hushållning. Några uppdrag har lagts på kommunstyrelsen. 
De flesta av uppdragen har genomförts men ett par uppdrag 
kvarstår.  Dels är det arbetet med att ta fram en ny översikts-
plan och dels arbetet med att göra uppvärmningen av kom-
munens fastigheter fossilfria. Inom båda aktiviteterna pågår 
arbetet men det är inte slutfört. 

RESULTAT 2018

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att avvikel-
ser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oavsett om 
det är positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet i dia-
grammet). Eftersom resultatet av fastighetsförvaltningen gäller 
kommunens samtliga fastigheter oavsett kontor och verksamhet 
beräknas kommunstyrelsens avvikelse exklusive fastighetsför-
valtningen. Avvikelsen blir då ca - 616 tkr vilket motsvarar -1,3 
procent. Avvikelsen beror bland annat på kostnader för facklig 
tid och företagshälsovård.

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offent-
liga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och 
har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 73. Efter-
som räddningsnämndens medarbetare är för få för att särredovisa 
ingår deras resultat i kommunstyrelsens. Resultatet har de senaste 
åren försämrats men godkänd kvalitetsnivå uppnås fortfarande. 

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro 
motsvarande 5,5 procent eller lägre. Kommunstyrelsen har en 
sjukfrånvaro på 2,7 procent vilket är en minskning med 0,2  
procentenheter jämfört med föregående år.
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 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2018 AVVIKELSE 2017 2016
Kommunstyrelsen och stöd till politiska partier 2 560 2 541 19 2 558 2 824 
Kommunledningskontor 46 919 47 554 -635 43 912 34 760
Summa exkl fördelade lokalkostnader 49 479 50 095 -616 46 470 37 584
Fördelade lokalkostnader 0 -3 283 3 283 -1 928 -2 077
Totalt 49 479 46 813 2 667 44 542 35 507

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i kommun- 
styrelsens eget bokslutsdokument.

ÅRET I SIFFROR, TKR 

EKONOMISK ANALYS  
Kommunstyrelsen redovisar en negativ avvikelse mot budget 
med -616 tkr exklusive fastighetsförvaltningen. Några av konto-
rets enheter har positiva avvikelser på grund av att det under året 
varit flera vakanta tjänster medan det varit högre kostnader än 
budgeterat på andra enheter. Kommunledningskontorets negativa 
avvikelse beror bland annat på att kostnaderna för företags- 
hälsovård och facklig tid varit högre än budgeterat. Kostnaden 
för halv karensdag har också varit högre än beräknat. 

Fastighetsförvaltningens avvikelse uppgår till 3 283 tkr och 
gäller kommunens samtliga fastigheter. En delförklaring är 
att Hyltebostäder inte hunnit utnyttja hela den budget de fått 
för underhåll av fastigheterna. Ytterligare en förklaring är att 
investeringstakten varit lägre än beräknat.

FRAMTID 
I kommunens beslutsstödsystem Hypergene kommer stort 
fokus att läggas vid att få in modulen Samlad rapportering 
som innebär att rapporter som kan presenteras för politiken i 
samband med prognoser med mera kommer kunna tas ut direkt 
från systemet. Målet är också att under 2019 utveckla person-
liga/verksamhetsmässiga portalsidor så att systemet kan börja 
användas som ett beslutsstödsystem.

Ekonomienheten kommer att arbeta vidare med att förbättra 
möteskvaliteten vid uppföljningar mellan ekonomen och den 
budgetansvarige. 

Personalenheten kommer att bidra med stöd till verksamheterna 
för att jobba med och förebygga sjukfrånvaro, bland annat ge-
nom utbildningsinsatser, vidareutveckling av projektet Uppdrag 
hälsa och informationsinsatser av företagshälsovården.

Med anledning av den ekonomiska situationen inom Barn- och 
ungdomskontoret kommer personalenheten under våren att 
ha en förstärkning inom enhetens verksamhetsområde för att 
ge ett särskilt stöd till kontoret i arbetet för att nå en ekonomi 
i balans. Personalenheten kommer också arbeta vidare med 
införande av konceptet Rätt till heltid i verksamheterna.

Digitaliseringsenheten fortsätter arbetet med att utveckla 
kommunens digitalisering. Behovsinventeringar kommer 
att genomföras på flera kontor och de kommer utmynna i 
handlingsplaner för de olika verksamheterna. De kommer 
även arbeta vidare med förankringsarbetet i kommunens 
verksamheter.

Hyltebostäder kommer fortsätta förbättra arbetssättet med 
verksamhetstid för kommunen. De kommer att uppdatera 
underhållsplaner för kommunens fastigheter. De har även flera 
nya investeringsprojekt på gång, bland annat ett korttidsboende 
i Hyltebruk och renovering av Örnaskolans kök.

Kommunstyrelsen
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VARFÖR VILL KOMMUNEN JOBBA 
MED VÄRDEGRUNDSARBETE?
– Det handlar om att stärka sig som arbets- 
plats och arbetsgivare. Vi ska skapa en 
gemensam värdegrund för att visa vad 
Hylte kommun står för som organisa-
tion. Med ett tydligt värdegrundsarbete 
är det lättare att veta vad som förväntas 
av mig som medarbetare, och även för 
nya potentiella arbetstagare vad som 
förväntas av dem. De ska kunna jämföra 
sina egna värderingar med kommunens 
och se om de överensstämmer.

HUR LÄNGE HAR KOMMUNEN 
ARBETAT MED FRÅGAN?
– Jag fick uppdraget som projektledare 
för värdegrundsarbetet innan sommaren,  
men detta är något som diskuterats i kom- 
munledningsgruppen i flera år. Det är 
viktigt att ha en värdegrund som efter-
levs och att det inte bara är några ord på 
en hemsida. Det är det vi ska arbeta med 
nu – att göra värdegrunden synlig så att 
vi vet vad vi står för och hur det märks i 
vårt dagliga arbete.

VAD HÄNDER NU?
– Kommunledningsgruppen har tagit 
fram en plan. Nästa steg är att vi alla 
tillsammans ska ta fram konkreta bete-
enden som är kopplade till värdeorden. 
Hur visar vi att vi är en organisation där 
alla känner sig delaktiga? Hur visar vi att 
vi är stolta över vårt arbete och att vi har 
framtidstro och känner trygghet?  
De spelreglerna ska vi ta fram nu.
– Vi planerar även för en halvdagsut-
bildning för blivande värderingsambas-
sadörer. Tanken är att det ska vara en 
vidareutbildning för arbetsplatsambas-
sadörerna och kanske även för andra 
intresserade. Drömmen är att med tiden 
ha en värderingsambassadör på varje ar-

betsplats. De ska sedan ingå i ett nätverk 
där de får inspiration och övningar att ta 
med sig till den egna arbetsplatsen.

HUR LÄNGE SKA PROJEKTET 
PÅGÅ?
– Tanken är att det ska bli en naturlig del 
i vår vardag precis som våra värderingar 
alltid har varit. Skillnaden är att vi nu 
arbetar med dem medvetet! Vi ser till att 
vi faktiskt efterlever de värderingar vi 
pekat ut som våra. 

VAD ÄR DIN ROLL I ARBETET SOM 
PROJEKTLEDARE?
– Min roll är att planera och driva arbetet 
framåt, att få ihop alla delar så att det 
blir ett hållbart och värdefullt arbete.

ÄR DET ROLIGT?
– Superkul! Jag tycker att det är inspireran-
de att planera och att försöka få ihop alla 
delar så att det i slutändan blir en funge-
rande helhet med ett meningsfullt syfte.

– Värderingar är något vi alla har och jag 
tycker att det är enormt spännande att 
tänka på hur de påverkar vårt beteende  
och hur vi bemöter varandra. Vi till-
bringar så mycket av vår vakna tid på 
jobbet, så varför inte försöka förstå vilka 
värderingar som driver mig som männ-
iska och hur det påverkar mig och även 
andra jag möter i min vardag?

VAD GÖR DU HÄRNÄST?
– Jag har skickat ut en övning till alla 
chefer och tanken är att arbetsplatser-
na ska genomföra den innan jul och 
återkomma med förslag på hur vi rent 
konkret ska agera för att efterleva våra 
värderingar. Sedan kommer kommun- 
ledningsgruppen att titta på allas förslag 
för att sammanfatta det i spelregler som 
kan kopplas till våra värdeord.

VILKA ÄR DET SOM SKA JOBBA 
MED DETTA?
– Jag håller i den övergripande planering-
en och sedan är tanken att alla medar-
betare ska jobba aktivt med värderingar 
och värdegrund. Cheferna ska få god 
draghjälp av värderingsambassadörer ute 
på arbetsplatserna.

NÄR OCH HUR FÅR VI SE RESUL-
TATET AV KONTORENS ARBETE?
– I januari kommer kommunens lednings-
grupp att sätta sig ner och titta på alla 
förslag. Sedan kommer information att 
gå ut via chefer, intranät och Oss emellan 
om vilka spelregler som utkristalliserats. 
Efter det kan man även komplettera 
med ytterligare spelregler som man anser 
viktiga på sin arbetsplats. Det ska bli 
mycket spännande att se vad alla enheter 
kommer fram till.

Sara Lall, ORGANISATIONSUTVECKLARE I HYLTE KOMMUN

VÄRDEGRUNDSARBETET  

SKA STÄRKA KOMMUNEN
I slutet av oktober hade Hylte kommun sin medarbetarvecka för sina 
anställda där bland annat kommunens värdegrund och värdeord stor i 
fokus. Veckan är över men arbetet med värdegrund och värdeord fort-
sätter.Kommunens organisationsutvecklare Sara Lall berättar om den 
fortsatta processen.

Kommunstyrelsen
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Räddningstjänst 

• Tillsyn

• Tillstånd brandfarlig och explosiv vara 

• Brandskyddsutbildning 

• Rådgivning

• Krishantering 

RÄDDNINGSNÄMNDEN
Räddningsnämnden ansvarar för att kommuninvånare och företag får det skydd och den säkerhet som skäligt 
vid brand och andra nödlägen. Räddningstjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd. 

• Antal uppdrag för räddningstjänsten 2018 ökade med  
 53 procent jämfört med 2017.

• Den ovanligt varma och soliga svenska sommaren 2018  
 innebar en besvärlig torka i skog och mark. Kommunen har  
 varit förskonad från större bränder trots att risken varit  
 väldigt hög. Räddningstjänsten Hylte bistod med hjälp  
 till de omfattande skogsbränderna i Transtrand i Dalarna  
 och Ljusdal i Hälsingland. Totalt skickade Hylte kommun sex  
 brandmän för operativt arbete och en person med uppdrag  
 att arbeta i stab. 

• Eldningsförbud infördes i kommunen den 23 maj. Under  
 maj, juni, juli och augusti hade räddningstjänsten 16 upp- 
 drag i skog och mark. Totalt eldningsförbud infördes den  
 25 juli i kommunen, vilket aldrig tidigare inträffat. Orsaken  
 var den långvariga torkan i kombination med höga tempe- 

 raturer. En följd av torkan var att många brunnar sinade och  
 att räddningstjänsten körde många vattentransporter. 

• Sommarens värmebölja innebar också mycket bad i våra  
 sjöar i kommunen. Det resulterade i två mycket allvarliga  
 drunkningstillbud på våra kommunala badplatser. Lyckligtvis  
 var inte någon av dessa två med dödlig utgång. 

• En oroande utveckling är trafikolyckor som i det närmaste  
 fördubblats med 27 insatser om man jämför med 2017.  
 En annan ökning är automatlarm, ej brand, där 18 fler  
 insatser genomfördes 2018. Insatserna i väntan på ambu- 
 lans (IVPA) fördubblades nästan och uppgick 2018 till  
 19 larm.

• Antalet registrerade skaderapporter har markant ökat under 
 året. Kostnaden för dessa skador har mer än fördubblats.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Räddningsnämnden

 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2018 AVVIKELSE 2017 2016
Räddningstjänst 12 014 12 036 -23 11 842 11 181
Krishantering 323 202 121 123 117
Totalt 12 337 12 238  99 11 966 11 298

Mer information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys.

ÅRET I SIFFROR, TKR
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EKONOMISK ANALYS  
Räddningstjänsten har en budget på 12 014 tkr och utfallet 
blev 12 036 tkr. Det ger en negativ avvikelse på 23 tkr och det 
motsvarar 0,2 procent av budgeten. Om man jämför årets utfall 
mot budget så ser man att de största avvikelserna är på per-
sonalkostnaden som blev 520 tkr högre än budgeterat och på 
intäkterna blev 514 tkr högre än budgeterat. Både intäkterna 

och kostnaderna har blivit högre än budgeterat då det varit ett år 
med många insatser med ett högre antal larm än 2017.  
Intäkterna för teknisk service har ökat från förra året med ca 
460 tkr. Räddningstjänsten deltog i en stor insats där man sände 
personal för att hjälpa till vid sommarens stora brand i Hälsing-
land. Den insatsen ökade både räddningstjänstens personalkost-
nader men också de intäkter som kom in under året.   
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Räddningsnämnden

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till or-
dinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro motsva-
rande 5,5 procent eller lägre. Räddningsnämnden har en sjukfrån-
varo på 0,5 procent och når därmed god kvalitet med marginal.

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckel-
tal som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra 
offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckel-
talet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 
73. Eftersom räddningsnämndens medarbetare är för få för att 
särredovisa ingår deras resultat i kommunstyrelsens, se diagram 
under kommunstyrelsens avsnitt. Även om resultatet försämrats 
något uppnås god kvalitet.

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att av- 
vikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet  
oavsett om det är positiv eller negativ avvikelse (det gröna 
fältet i diagrammet). För räddningsnämnden motsvarar  
avvikelsen på 99 tkr, 0,8 procent. Avvikelsen beror bland 
annat på att myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, finansierat arbete med det civila försvaret.

Verksamheten för krishantering har en driftbudget på 323 tkr och 
hade 2018 ett utfall på 202 tkr. Det ger en positiv avvikelse på 
121 tkr och det motsvarar 37,6 procent av budgeten. Avvikelsen 
beror till största delen på att personalkostnaden har blivit lägre 
än budgeterat och det beror på att en anställd har gått ner i tjänst 
samtidigt som man har fått budgetmedel för en tjänst från annat 
håll. En del av verksamhetens utgifter har även finansierats ex-
ternt då verksamheten har fått medel från Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap för att arbeta med det civila försvaret.

RESULTAT 2018 
UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna upp- 
fyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett antal nyckel- 
tal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns under av-
snittet God ekonomisk hushållning. Tre av nyckeltalen följs även 
upp på nämndsnivå, dessa nyckeltal är budgetavvikelse i procent, 
sjukfrånvaro i procent samt nöjd medarbetare, se diagram.

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden ett 
nyckeltal att följa upp. Det gäller responstid och där når verk-
samheten god kvalitet. I statistikunderlaget räknas endast prio 
1-larm. Utfall vid bokslutet är att i 102 av 106 fall var rädd-
ningstjänsten på plats inom 20 minuter. Det motsvarar 96,2 
procent vilket är en marginell försämring jämfört med 2017.

FRAMTID
En stor utmaning ligger i att rekrytera deltidsbrandmän.  Det är 
i dagsläget svårt och till stationen i Unnaryd är det synnerligen 
besvärligt att rekrytera. 

FIP, första insatsperson, i deltidsorganisationen innebär att per-
sonen har räddningsbilen hemma och på arbetet för att vid larm 
kunna åka direkt till brand- eller olycksplats. Räddningsbilen 
är utrustad med verktyg och en begränsad mängd släckmedel. 
Tanken är att FIP ska vara på plats snabbt för att kunna ge de 
drabbade hjälp snabbare.

Utbildning av deltidsbrandmän är en betydelsefull insats som 
säkerställer god kvalitet på utfört arbete. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har höjt kostnaderna för vidare- 
utbildning som till exempel befälsutbildningar och förebyggan-
de utbildningar. En deltidsanställd styrkeledares kurskostnad 
uppgår nu till ca 70 000. En generationsväxling för deltidsbefäl 
ligger inom den närmaste framtiden vilket gör att kostnaderna 
för denna utbildning kommer att öka. 

Framtida klimatförändringar och god arbetsmiljö ställer mer 
krav på utbildning, samverkan, planering och utrustning.

Personer med trygghetslarm är en grupp som ofta är i stort 
behov av stöd vid en akut situation för att påkalla hjälp. Som 
ett led i digitaliseringen med olika tjänster som finns att tillgå 
för de som har trygghetslarm kan man erbjuda brandvarnare 
kopplat till hemtjänst och räddningstjänst.

Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser 
som behövs för verksamheten under höjd beredskap så att de 

på sikt kan fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret i hän-
delse av krig. Under 2019 väntas kommunerna få anvisningar 
och mer information om vad uppgifterna med krigsorganisa-
tion och krigsplacering av personal innebär för kommunerna.  
Information om teknisk utrustning och annat material som 
behöver köpas in kommer också att tydliggöras.
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Samhällsbyggnadsnämnden

VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Miljö- och hälsoskydd

• Park och gata

• Kost

• Lokalvård

• Vatten och avlopp samt renhållning

• Plan- och byggverksamhet

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden är en mångsidig nämnd som ansvarar för områden som stadsbyggnadsfrågor, 
användning av vatten och avlopp, renhållning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel.

• Etapp 1 av Skravelsbo industriområde är färdigställt och  
 ytterligare en tomt på 15 000 kvm har sålts. 

• Gästabudsparken i Torups centrum har iordningställts och  
 invigts.

• Ett nytt uppgraderat ärendehanteringssystem har tagits i  
 bruk på miljöenheten. Samarbete har skett med miljösam- 
 verkan Halland i tillsyn- och utbildningsfrågor.

• Under året har alla fastighetsägare till hyresbostäder mätt  
 eller fått krav att mäta radonhalten i sina bostadslägenheter  
 i kommunen. Kraven berörde drygt 800 bostadslägenheter.

• Trafiksäkerhetsåtgärder på Österlånggatan i Unnaryd fär- 
 digställdes under sensommaren.

• Hyltebostäder har sagt upp avtalet med kommunens lokal- 
 vård. Det innebar att lokalvården förlorade en heltidstjänst  
 från och med den 1 juli 2018.

• Utredning av de gamla nedlagda deponierna i Hylte kom- 
 mun fortskrider. Provtagning sker enligt schema och utred- 
 ningen pekar på att man inte kommer behöva genomföra  
 några större åtgärder eller insatser.

• Kostverksamheten har under 2018 vuxit på grund av ökat 
  antal beställda portioner. Enheten har utökat personal- 
 styrkan och ett flertal renoveringar har utförts i köken. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
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Samhällsbyggnadsnämnden

RESULTAT 2018
UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna uppfyl-
ler god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett antal nyckel- 
tal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns under av-
snittet God ekonomisk hushållning. Tre av nyckeltalen följs även 
upp på nämndsnivå, dessa nyckeltal är budgetavvikelse i procent, 
sjukfrånvaro i procent samt nöjd medarbetare, se diagram. 

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden 
ytterligare tre nyckeltal att följa upp. Av dessa når ett nyckeltal 
godkänd kvalitetsnivå, andel överklagade beslut som ändras 
efter överklagande. Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med 
anmärkning uppnår inte godkänd kvalitet vilket delvis förkla-
ras av den torra sommaren som på ett negativt sätt påverkat 
vattendragen. Inte heller handläggningstiden för bygglov 
uppnår god kvalitet och det beror på att handläggningstiden 
på max tio veckor inte har uppfyllts i ärenden som har varit på 
grannhöranden och det inkommit synpunkter. Sökanden bereds 
möjlighet att besvara inkomna synpunkter varför dessa ärenden 
ibland drar ut på tiden.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de avser 
bedriva under perioden. Sammanställning av målen/uppdragen 
i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. 
Sex uppdrag har lagts på samhällsbyggnadsnämnden och vid 
bokslut 2018 har samtliga genomförts. 

Det kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram en rutin för 
prioritering av frågor fram till behandling i nämnden. 

Man har vidare fortsatt arbetet med att förbättra den fysiska 
miljön i tätorterna med hjälp av medel från den allmänna sats-
ningen. Fler blomträd har köpts in, inramningen av lekplatsen 
på Storgatan har färdigställts och gallringar har genomförts för 
att skapa en ljusare och trevligare miljö. 

Övergången till elbilar i kommunens fordonspark inleddes under 
2017, av totalt åtta bilar är fem elbilar och tre laddhybrider. 
Ett pilotprojekt tillsammans med SMHI har genomförts där 
ett webbverktyg har tagits fram som ska vara till hjälp för att 
klimatanpassa kommunen. För att uppnå miljömålen har en 
kalkdoserare uppförts under året.

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra 
offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckel-
talet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 
73. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 81 vilket 
är högre än kommunens totala på 77. Kontoret arbetar ständigt 
med att skapa delaktighet där medarbetarna känner menings-
fullhet och framtidstro. 

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro 
motsvarande 5,5 procent eller lägre. Samhällsbyggnadsnämn-
den har 2018 en sjukfrånvaro motsvarande 5,4 procent vilket 
är lägre än vid bokslut 2017 då den låg på 7,0 procent.

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att av- 
vikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet  
oavsett om det är positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet 
i diagrammet). För samhällsbyggnadsnämnden motsvarar den 
negativa avvikelsen på 792 tkr, -3,2 procent. Avvikelserna finns 
inom verksamheterna för färdtjänst, fritidskort till ungdomar, 
vinterväghållning, bostadsanpassning och kost.
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Samhällsbyggnadsnämnden

 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2018 AVVIKELSE 2017 2016
Samhällsbyggnadsnämnden 546 538 8 518 562
Samhällsbyggnadskontoret 24 313 24 140 173 19 544 13 563
   varav           
   Fysisk och teknisk planering 4 273 3 405 868 3 153 2 712
   Gator och vägar 7 111 7 396 -285 6 720 6 146
   Bostadsanpassning 2 056 2 180 -124 1 973 1 252
   Färdtjänst 1 760 2 793 -1 033 2 105 1 814
   VA och deponi 0 -972 972 -489 -2 394
Summa 24 859 24 678 181 20 063 14 125
Periodisering VA 0 664 -664 1 639
Avsättning deponi 0 308 -308 488 1 755
Totalt 24 859 25 650 -791 20 552 16 519

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens  
eget bokslutsdokument.

ÅRET I SIFFROR, TKR

EKONOMISK ANALYS  
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2018 uppgår till 24 859 tkr.  
Tilläggsanslag som nämnden har fått under året är bland 
annat för ökade kapitalkostnader, asfaltering och byggnation 
av vändplats i Kinnared.  Samhällsbyggnadsnämnden visar en 
positiv avvikelse vid bokslutet med 130 tkr innan avsättning 
deponi samt periodisering VA. Efter avsättning samt periodise-
ring är avvikelsen negativ med 791 tkr, detta innebär en negativ 
avvikelse med 3,2 procent. 

Fysisk och teknisk planering visar en positiv avvikelse med 868 tkr. 
Det här beror delvis på att man har haft högre bygglovsintäkter 
och att man i samband med det även har haft högre intäkter för 
mätuppdrag, kartor, utsättning och lägeskontroller. Under året 
har man vidare haft lägre personalkostnader då tjänsterna för 
planarkitekten samt kart-och mätingenjören har varit vakanta. 

Gator, vägar och parkering visar en negativ avvikelse med 
285 tkr, vilket beror på att man har haft högre kostnader än 
budgeterat för vinterväghållningen. Bostadsanpassning visar en 
negativ avvikelse med 124 tkr, vilket beror på att man har haft 
högre kostnader än budgeterat för bostadsanpassning. 

Färdtjänsten visar en negativ avvikelse på 1 033 tkr. Det beror 
på att man under året har haft ett ökat antal resor, totalt sett en 
ökning på 9,75 procent vilket motsvarar 700 stycken fler resor 
än 2017. Vidare har handläggningskostnaden ökat under 2018 
med 5,1 procent. 

Den positiva avvikelsen på VA-verksamheten beror på att man 
under året har debiterat för en större mängd vatten vilket har 
genererat högre intäkter. Även renhållningsverksamheten visar 

en positiv avvikelse, vilket delvis beror på att man har haft  
lägre personalkostnader eftersom man inte har anställt en VA- 
och renhållningschef under ordinarie chefs tjänstledighet.  
Den positiva avvikelsen beror även på att man har haft ett högre 
antal fakturerat ton för hushållscontainers och att invånarna 
väljer abonnemang för osorterat avfall istället för sorterat. 

FRAMTID 
Plan- och byggenheten kommer i början av 2019 dra igång med 
projektet Parkstaden, som kommer avse ett nytt bostadsområde 
med utrymme för olika aktivitetsområden. Enheten kommer 
även se över möjligheterna till digitalisering av processer. 

Miljöenheten kommer fortsätta utveckla verksamheten och en 
mer informativ hemsida som är i linje med framtiden. Invente-
ringen av enskilda avlopp med uppföljande krav i enlighet med 
Havs- och vattenmyndigheten kommer fortsätta. 

Kommunen har många äldre ledningar för vatten och avlopp 
vilket innebär att arbetet med sanering- och underhållsarbeten 
kommer att fortskrida. Vinsterna med sanering är en reducerad 
mängd tillskottsvatten till samtliga avloppsreningsverk som i 
sin tur resulterar i lägre förbrukning av energi och kemikalier. 
VA-enheten planerar också att investera i ytterligare en vatten-
kiosk där invånare och entreprenörer kan hämta vatten mot 
betalning. Vattenkiosken kommer att placeras vid räddnings-
tjänsten i Hyltebruk. 

Inom renhållningens område arbetar man för att fler ska välja 
utsortering av matavfall. Systemet med två separata kärl kom-
mer att fortsätta under den kommande fyraårsperioden.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Varje kommun ska ha en aktuell över-
siktsplan som omfattar hela kommunens 
yta och redovisar hur kommunen ser  
på en hållbar utveckling av mark- och 
vattenområden i ett längre perspektiv. 
Den är vägledande för övrig planering 
och bygglovgivning, till exempel för  
lokalisering av bostäder, arbetsplatser 
och service i kommunen.

NY ÖVERSIKTSPLAN
Under de senaste tre åren har Pernilla 
Jacobsson, översiktsplanerare, arbetat 
med att ta fram den nya översikts- 
planen i nära samarbete med en  
politisk styrgrupp.

- Man kan säga att översiktsplanen är en 
framtidsplan för kommunen och berör 
väldigt många. Den lyfter blicken och 
tittar långt fram för att ta ställning till 
vad vi behöver göra här och nu. Utma-
ningen är att utveckla Hyltes attraktivitet 
som boende- och näringslivskommun 
och att göra det på ett hållbart sätt både 
för oss som lever och verkar här idag och 
i framtiden, berättar Pernilla Jacobsson.

SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING
Under februari – april 2018 hölls samråd 
och många tog tillfället att besöka ut-
ställningsturnén i någon av kommunens 
tätorter och lämna skriftliga synpunkter. 
Synpunkterna har sedan sammanställts i 
en samrådsredogörelse och kommun- 

styrelsen har fattat beslut om det fort-
satta arbetet. Under februari-april 2019 
ställs det reviderade förslaget ut i igen, 
så att allmänhet, myndigheter, före-
tag, föreningar, andra intresserade och 
berörda kan ta del av förslaget innan det 
går vidare för antagande i kommunfull-
mäktige. Översiktsplanen beräknas bli 
antagen under november 2019. 

– Det är roligt att arbetet med översikts-
planen engagerat så många. När planen 
är antagen ska den vara lätt att söka 
via en karttjänst på nätet och vara en 
gemensam utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet med att utveckla Hylte. En plan 
som står i en bokhylla gör ingen nytta, 
nu handlar det om att genomföra inten-
tionerna i den, säger Pernilla Jacobsson.

EN NY    

ÖVERSIKTSPLAN TAR FORM
Arbetet med en ny översiktsplan pågår och under våren 2018 har kommuninvånarna haft möjlighet att 
komma med synpunkter på den nya planen. 
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Arbetsmarknad

• Fritid och folkhälsa

• Individ- och familjeomsorg

• Integration

• Kultur och bibliotek

• Näringsliv och turism

ARBETS- OCH  
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
Nämnden ansvarar för stöd till vuxna inom arbetsmarknad och sociala frågor. Dessutom ansvarar nämnden 
för frågor riktade till andra målgrupper inom området Fritid och folkhälsa samt Bibliotek och kultur.

• Vid årsskiftet startades det upp en mobil fritidsgård med  
 syftet att bedriva fritidsgårdsverksamhet för åldersgruppen  
 10–18 år i de mindre orterna i Hylte kommun.

• Under våren lanserades en ny turismwebbplats,  
 www.visithylte.se. Bakgrunden till satsningen var att ge  
 invånare och besökare en lätt åtkomst till de evenemang  
 som finns inom kommunen.

• Gymmet på Örnahallens hälsocenter används i stor ut- 
 sträckning, inte minst av den äldre generationen vilket till  
 viss del kan härledas till att det infördes avgiftsfri träning för  
 målgruppen 70 år och äldre. Den ledarledda seniorträningen  
 har också lett till en stor tillströmning av äldre kunder.

• Anläggandet av en ny konstgräsplan inleddes under för- 
 sommaren och den stod färdig under hösten 2018. 

• Språkstart har införts för att främja läsandet hos barnfamiljer.  
 Under våren har familjer med barn födda från och med  
 1 oktober 2017 fått besök. Språkstartarna har kommit in 
 hos 89 procent av de familjer som erbjudits besök.  
 Språkstartare gör tillsammans med barn- och ungdoms- 
 bibliotekarie eller filialbibliotekarie hembesök hos nyblivna  
 familjer samt anordnar språkstartsaktiviteter på öppna för- 
 skolan och biblioteken.

• Den andra och sista gruppen av nätverksprojektet Broa över  
 avslutades under våren. Broa över är ett utbildningskoncept  
 med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och fram- 
 tidsanda i samhället genom att erbjuda kompetenshöjning  
 inom eget ledarskap och personlig utveckling. Totalt har  
 100 personer deltagit i projektet och de två utvärderingar  
 som har genomförts visar på att satsningen var mycket lyckad.  
 Vi har även sett resultat i form av nya samarbeten mellan  
 företag och att nya nätverk är på gång.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Arbets- och näringslivsnämnden
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UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna 
uppfyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett 
antal nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet 
finns under avsnittet God ekonomisk hushållning. Tre av 
nyckeltalen följs även upp på nämndsnivå, dessa nyckeltal är 
budgetavvikelse i procent, sjukfrånvaro i procent samt nöjd 
medarbetare, se diagram.

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden 
ytterligare fyra nyckeltal att följa upp. Av dessa når två upp till 
godkänd kvalitetsnivå. Ett nyckeltal, väntetid i antalet dagar 
från första kontakt till beslut om försörjningsstöd, uppnår inte 
en god kvalitetsnivå. Mätmetoderna har förändrats sedan nu- 
varande kvalitetsnivåer beslutades, förändringen har inneburit 
att det är svårare att nå godkänd kvalitetsnivå. Nyckeltalet som 
mäter andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut 
inom arbetsmarknadsenheten visar ett resultat på 13,5 procent 
för 2018 vilket ger bedömningen ej godkänd nivå. En delför-
klaring är att deltagarna inom enheten står längre från den 
reguljära arbetsmarknaden än tidigare år. Resultaten kommer 
att analyseras mer under våren 2019.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de 
avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/
uppdragen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk 
hushållning. Fyra uppdrag har lagts på arbets- och närings-
livsnämnden. Uppdragen handlar om att utjämna barns och 
ungdomars uppväxtvillkor, förbättra föreningslivets villkor 
samt att skapa mötesplatser för olika kulturer. Exempel på 
aktiviteter som har genomförts och pågår för att uppnå upp-
satta mål är uppstart av en fritidsgård, läsfrämjande insatser, 
kulturarrangemang samt stöttning av olika föreningar.  
Det fjärde uppdraget som handlar om deltagande i regionalt 
innovationsarbete är inte aktuellt i nuläget. 

Arbets- och näringslivsnämnden

RESULTAT 2018

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra offent-
liga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckeltalet och 
har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 73.  
Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 83 vilket är 
något högre än kommunens totala på 77. Det är ökning jämfört 
med föregående år (78) och näringslivskontoret har för 2018 fått 
högst resultat i kommunen.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro 
motsvarande 5,5 procent eller lägre. I bokslut 2018 har kontoret 
ett sjukskrivningstal på 7,5 procent. I bokslut 2017 var sjukskriv-
ningstalet 5,92 procent. Kontoret har några mycket långvariga 
sjukskrivningar som höjer snittet.

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kom-
munfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att avvikelser på 
1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oavsett om det är 
positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet i diagrammet).  
För arbets- och näringslivsnämnden motsvarar avvikelsen för 
2018 1,1 procent. De stora delarna i avvikelsen kommer från 
verksamheten för ekonomiskt bistånd och fritidsgårdar. Ekono-
miskt bistånd visar en positiv budgetavvikelse då överflyttning 
från den kommunala flyktingmottagningen har varit mindre än 
förväntat. Mobila fritidsgården är nystartad och har därför inte 
haft kostnader för hela året. Fritidsgården Rydö City 616, som är 
en förening, har upphört med sin verksamhet vilket innebar att 
bidrag ej betalts ut. 
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EKONOMISK ANALYS  
Arbets- och näringslivsnämnden redovisar en positiv avvik- 
else mot budget på 677 tkr vilket motsvarar 1,1 procent av 
budgeten. 

Mobila fritidsgården är nystartad och har inte har haft några 
kostnader under hela året. Föreningen Rydö City 616 har 
upphört med sin verksamhet vilket har minskat kostnaderna 
för externa fritidsgårdar. 

Ekonomiskt bistånd visar en positiv budgetavvikelse då över-
flyttning från den kommunala flyktingmottagningen har varit 
mindre än förväntat. 

Kontorets arbetsmarknadsåtgärder fungerar bättre än tidigare 
vilket bidrar till ökade intäkter och kan ge förklaring till 
enhetens positiva avvikelse mot budget. 

FRAMTID 
Arbetsmarknadsenheten planerar en översyn för hur de på 
bästa sätt kan utbilda och rusta deltagare för att bli anställ-
ningsbara i Hylte kommun. Detta gäller framförallt inom 
områden vård/barnomsorg m.fl. som anses mest aktuellt.  
Ett nära samarbete med utbildningssidan samt aktuell 
överenskommelse gällande DUA, Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete, tillsammans med Arbetsförmedlingen 
kommer vara en viktig faktor för att möjliggöra detta.

Individ- och familjeomsorgen kommer under 2019 att foku-
sera på att tydliggöra behov hos den enskilde, inom exem-
pelvis missbruk. Integrationsenheten kommer att se över sin 

organisation för att så effektivt som möjligt kunna möta ett 
minskat flyktingmottagande.

LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomfördes 
i samtliga klasser på Örnaskolan under hösten 2018.  
Under 2019 kommer ett analysarbete att ske för att tydlig- 
göra behov, identifiera utmaningar och tydliggöra hur ung-
domar mår i Hylte.

Hyltebiblioteken vill öka invånarnas medie- och informa-
tionskompetens och den digitala kompetensen, till exempel 
genom att delta i befintliga nationella satsningar samt genom 
egna utbildningsinsatser. Under 2019 kommer Hylte kom-
mun, med hjälp av medel från Internetstiftelsen, att starta 
ett DigidelCenter för att kunna stötta invånarna och öka 
kompetensen. Behovet av kompetenshöjning inom områdena 
blir allt större då fler och fler samhällsfunktioner digitaliseras 
och till exempel dagstidningar får allt mindre betydelse för 
människors nyhetbevakning.

Arbetet med ANDTS, som står för alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spel om pengar, inriktas framöver på att 
utveckla samarbetet med skolorna i kommunen för att jobba 
för kunskapshöjande och främjande aktiviteter på olika 
plan. Arbetet kommer också att innefatta näringsliv och 
föreningsliv för att nå ut med information och åtgärder på 
bred front. Målet är att via information och åtgärder minska 
bruket i hela kommunen med fokus på barn och unga samt 
Hylte kommun som organisation.

Utveckling och förbättring av utbudet på Örnahallens 
Hälsocenter är en ständigt pågående process. Under 2019 
kommer en renovering att äga rum som ligger inom ramen 
för kommunens investeringar.

 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2018 AVVIKELSE 2017 2016
Arbets- och näringslivsnämnden  460 421 39 465 427
Arbets- och näringslivskontoret 61 010 60 372 638 51 996 50 280
   varav           
   Ekonomiskt bistånd 10 545 9 365 1 180 8 979 10 027
   IFO* Ärendehandläggning vuxen 6 880 8 794 -1914 7 087 6057
   Institutionsvård 2 250 2 250 0 1 208 3 192
   Fritidsgårdar 4 288 3 273 1 015 1 700 525
Totalt 61 470 60 793 677 52 461 50 707 

* IFO, Individ och familjeomsorgen

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens  
eget bokslutsdokument.

ÅRET I SIFFROR, TKR

Arbets- och näringslivsnämnden

2018_Hylte_arsredovisn.indd   46 2019-05-10   11:03



47Kommunens verksamheterÅRSREDOVISNING 2018 HYLTE KOMMUN

ÅSA ENGBERG   

HJÄLPER BARNFAMILJER I NY SPRÅKSATSNING
Familjer med barn som är sex månader gamla och bor i Hylte kommun har sedan april 2018 fått hembesök 
av en språkstartare. Besöken ingår i satsningen Språkstart Halland, som riktar sig till små barn och vuxna i 
deras närhet i syfte att stärka små barns språkutveckling.

”Vi ska inspirera och vara en hjälpande hand  
i barnets språkutvecklingsresa. ”

Hylte kommun är först ut i landet med 
språksatsningen. Nyanställda språkstar-
taren Åsa Engberg kommer tillsammans 
med biblioteket att göra hembesök inom 
kommunen samt ordna aktiviteter för 
föräldrarna och deras barn.

VAD GÖR EN SPRÅKSTARTARE? 
– Att vara språkstartare innebär att 
genom hembesök, diskussion och olika 
aktiviteter ge barnet  tillsammans med 
föräldrarna redskap, tips och de bästa 
förutsättningarna för att utveckla och 
arbeta med språk och kommunikation  
i ett tidigt skede. Vi ska inspirera 
och vara en hjälpande hand i barnets 
språkutvecklingsresa. 

Hembesöken och språksatsningen på- 
börjades under vecka 16 efter mycket 
förberedelser.
– I nuläget arbetar vi med hembesök 
två dagar i veckan där vi hinner träffa 
tre–fyra familjer per dag. Vi började med 
en geografisk översikt, sedan skickade vi 

brev hem till familjerna med information 
om vad språkstart är och hur det går till.

HUR GÅR ETT HEMBESÖK TILL? 
– Bemötandet är väldigt viktigt för oss. 
Varje besök är unikt och anpassas efter 
familjens behov. Första besöket sker när 
barnet är sex månader. Under besöket 
får familjen tips och ett språkpaket med 
utvalt innehåll som inspirerar till att 
läsa, sjunga, rimma och ramsa tillsam-
mans. Besöken och språkpaketen är 
gratis för familjerna. Vid ett års ålder 
erbjuds ytterligare ett hembesök då nästa 
språkpaket delas ut. Innan barnet fyllt 
tre år kommer familjen att få möjlighet 
att vara med på flera aktiviteter som  
uppmuntrar till att leka med språket.

Åsa har varit förskollärare i många år 
och där är språkutveckling är en naturlig 
del i det vardagliga arbetet.
– Det som lockade mig att söka tjänsten  
som språkstartare var möjligheten att  
jobba på kommunal-, regional- och na- 

tionell nivå. Detta tillsammans med att 
kunna forma språksatsningen för hela 
kommunen både från förskolans, barn-
vårdscentralens och bibliotektes perspek-
tiv, det är väldigt intressant. Språket är 
grunden till allt, och redan vid födseln 
kommunicerar barnet med oss och om-
givningen. Den tryggheten och förståel-
sen vill jag kunna dela med mig av.

Språkstart Halland är en satsning som 
kommer att ske löpande. Hylte går i täten 
och näst på tur är Halmstad kommun.

Åsa Engberg, SPRÅKSTARTARE I HYLTE KOMMUN
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Barnomsorg

• Grundskola

• Särskola

• Gymnasieskola

• Vuxenutbildning

• Svenska för invandrare (SFI) 

• Individ- och familjeomsorg för  
 barn och unga

• HVB Lotsen

• Kulturskola

BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, skola, gymnasie- och vuxenutbildning med tillhörande 
Svenska för invandrare (SFI). Barn och ungdomsnämnden ansvarar också utredningar och insatser för barn 
och ungdom upp till och med 20 år, familjerådgivning samt HVB-boende (Hem för vård och omsorg). 

• Utbildningssatsningen som genomförs med Kristianstads  
 högskola, pågår under läsår 18/19 med 44 deltagare från  
 förskolorna i Hylte Kommun. Kursen vänder sig till   
 de som behöver läsa basår inför förskollärarutbildning.

• Modersmålsundervisning har under våren omfattat undervis- 
 ning i nio språk för totalt 363 elever och under hösten under- 
 visning i sex språk för 360 elever. Anledningen till att vi er- 
 bjuder färre språk är att elevantalet i något språk under- 
 stiger fem elever eller att det saknas tillgång till lämplig lärare.

• Under 2018 har man tagit emot 62 elever på mottagnings- 
 enheten EFNA där de blivit kartlagda och undervisade innan  
 de slussas ut till mottagande skola. EFNA kommer under  
 2019 integreras i grundskoleverksamheten. 

• Under hösten fick alla elever i årskurs 9 Ipads som ett   
 verktyg i undervisningen, vilket gjorde att samtliga elever på 
 högstadiet har tillgång till egen Ipad. Ipads har även delats  
 ut i olika omfattning på övriga skolenheter. Digitalisering har  
 fortsatt på våra enheter genom olika projekt där IT-pedago- 
 gerna fortsätter att stötta upp arbetet.

• Under 2018 har vuxenutbildningarna sammanlagt ökat med  
 86 procent jämfört med 2017. På grundläggande vuxenut- 
 bildning har platser från extern aktör köpts in i större omfatt- 
 ning än tidigare. Gymnasial vuxenutbildning har utökat utbu- 
 det för Hyltes invånare delvis genom upphandling av distans- 
 utbildning men också genom utökning av platsbaserad un 
 dervisning av gymnasiala kurser. Arbetet med uppdragsut 
 bildning är påbörjat och representanter från Arbetsförmed- 
 ling, arbets- och näringslivskontoret, barn- och ungdoms- 
 kontoret, samhällsföreningar och Stora Enso ingår i  
 Kompetensrådet.

• Inflyttning i Kompetenscentrums nya lokaler har skett vid  
 årsskiftet. I Kompetenscentrum ingår gymnasieskolans  
 program IM samt vuxenutbildning. 

• Antalet institutionsplaceringar av ungdomar har fortsatt att  
 öka hela år 2018. Anledningen till detta är att dessa ung- 
 domar har en omfattande problematik, psykisk ohälsa och  
 missbruk vilket kräver professionella insatser som ett familje- 
 hem inte kan tillgodose. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Barn och ungdomsnämnden
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UPPFÖLJNING AV KVALITET
Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden ytter- 
ligare femton nyckeltal att följa upp. Flera av nyckeltalen har 
inför 2018 fått nya riktvärden för godkänd nivå. Något nyckeltal 
har tagits bort och något har delats upp i två nya nyckeltal. Det 
gör att jämförelse mellan 2017 och 2018 kan vara missvisande. 
Ett nyckeltal som enligt den gamla godkända nivån skulle uppnått 
god kvalitet kan enligt den nya nivåg hamna på delvis eller inte god-
känd nivå. Två av nyckeltalen, de som gäller nöjdhet i förskola och 
grundskola är inte utvärderade 2018 vilket gör att 2017 års värde 
kvarstår. Tretton av nämndens nyckeltal hamnar på delvis eller inte 
uppnådd kvalitetsnivå och kommer att analyseras under våren.

Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att få 
kontakt med socialsekreterare hamnar på delvis uppnådd 
kvalitetsnivå. Resultatet är trots allt bättre än föregående års 
mätningar och svarsfrekvensen är också högre vilket är mycket 
positivt. Nyckeltalet för andel barn 0–12 år som inte på nytt 
blir aktuella för utredningar efter avslut hamnar på inte upp-
nådd kvalitet. Motsvarande nyckeltal för ungdomar 13–20 år 
uppnår delvis god kvalitet. Inom båda grupperna har ärende-
mängden ökat medan återaktualiseringen minskar procentuellt. 

Enkätundersökningen för uppföljning av nöjdhet inom både 
förskola, grundskola, individuella programmet och vuxen- 
utbildningen genomfördes inte 2018. De värden som redo- 
visas är från 2017. Kontoret har reviderat sin plan för systema-
tiskt kvalitetsarbete och undersökningarna kommer genomför-
as våren 2019.

Andel godkända elever av de som slutför kurser på grundvux 
och gymnasievux uppnår delvis god kvalitet. Andel godkända  
elever i SFI uppnår delvis god kvalitet medan väntetiden för att 
läsa SFI inte uppnår god kvalitet enligt fullmäktiges beslutade 
nivå. Väntetiden till SFI är ändå stabil och håller sig väl inom 
ramen för de lagkrav som finns på området. 

Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till ett yrkes- 
förberedande program har ökat med 7,0 procentenheter  
och uppnår delvis god kvalitet. Även det genomsnittliga  
meritvärdet för elever i årskurs nio har blivit något högre  
jämfört med föregående år.

Andel som får plats på förskola på önskat placeringsdatum samt 
väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum till faktisk 
placering uppnår inte god kvalitet. Andelen som har fått plats 
på förskolan på önskat placeringsdatum har ökat markant för 
2018. Väntetiden mellan önskat placeringsdatum och faktiskt 
placeringsdatum är däremot oförändrat jämfört med 2017.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de 
avser att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/
uppdragen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk 
hushållning. Fem uppdrag har lagts på barn- och ungdoms- 
nämnden. Samtliga är antingen helt eller i hög grad utförda. 
Ett exempel är arbetet med giftfri förskola som har fortlöpt 
på samtliga förskolor. Detsamma gäller med arbetet för att 
minska och bibehålla barngruppernas storlek.

RESULTAT 2018

Barn och ungdomsnämnden

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra 
offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckel-
talet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 
73. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 75 vilket 
är marginellt lägre än kommunens totala på 77.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro 
motsvarande 5,5 procent eller lägre. Barn- och ungdomsnämn-
dens sjukfrånvaro låg på 5,5 procent vid bokslut 2018 vilket  
är gränsvärdet för god kvalitetsnivå, trots en försämring med 
1,3 procentenheter jämfört med 2017.

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av 
kommunfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att av- 
vikelser på 1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oav-
sett om det är positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet 
i diagrammet). Barn- och ungdomsnämnden visar en negativ 
avvikelse på 42 311 tkr, 13,3 procent vilket inte motsvarar 
uppnådd god kvalitet. De största negativa avvikelserna finns 
inom förskola, grundskola, gymnasieskola och institutions-
vård för barn. 
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 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2018 AVVIKELSE 2017 2016
Barn- och ungdomsnämnden 518 561 -43 613 557
Barn- och ungdomskontoret 317 855 360 123 -42 268 308 823 276 130
   varav           
   Grundskola 156 513 168 024 -11 511 143 109 131 077
   Gymnasieskola 48 513 55 658 -7 145 46 494 49 294
   IFO barn och unga 14 537 24 120 -9 583 16 671 14 605
   Flyktingmottagande 1 086 2 375 -1 289 1 706 -4 855
Totalt 318 373 360 684 -42 311 309 436 276 687

Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens  
eget bokslutsdokument.

ÅRET I SIFFROR, TKR

EKONOMISK ANALYS 
Barn- och ungdomsnämndens basbudget 2018 uppgår till 
304 197 tkr. Under året har nämnden fått tilläggsanslag 
motsvarande 19 677 tkr bland annat för nytt löneavtal och 
ökade hyreskostnader. Totalt uppgår nämndens budget för 
2018 till 318 373 tkr. Tilläggsbudgeten har till största del 
fördelats på verksamheterna för grundskola, gymnasieskola 
och särskola. Sammantaget uppvisar barn- och ungdoms- 
nämnden en negativ avvikelse mot budget med 42 311 tkr. 

Till stor del beror avvikelsen på enheter som inte anpassat sin 
verksamhet till en budget i balans, ökade lokalkostnader och 
ökat antal ungdomar placerade på institution. Alla verksamhe-
ter arbetar nu aktivt med handlingsplaner för att få en budget 
i balans. I arbetet med 2019 års budget ordnas täta uppfölj-
ningar och stöd ifrån ekonomi- och personalenheten för att 
kunna följa budgetprocessen med varje verksamhetsansvarig på 
ett tillfredsställande sätt. Statsbidragen som är beslutade ska i 
framtiden även ligga med i varje budgetansvariges budget för 
att de på ett bättre sätt ska kunna planera sin verksamhet ut-
efter de medel de faktiskt har. Enheten för nyanlända, EFNA:s 
verksamhet kommer under 2019 integreras ut till skolorna. 

Grundskolans negativa avvikelse förklaras av att man i verk-
samheten haft för många och för små klasser i förhållande till 
tilldelade ekonomiska ramar. Det har lett till att det anställts 
fler medarbetare än det funnits resurser till. Det finns även ett 
stort antal elevassistenter för att hantera individer och grupper 
med varierande behov av anpassningar och särskilt stöd. Det 
finns ett stort behov av undervisning av svenska som andra-
språk för elever med utländsk bakgrund. Den höga andelen 
nyanlända elever har generellt sett en bristande kunskap inom 
skolans ämnen vilket kräver fler resurser. 

Gymnasieskolans negativa avvikelse härleds till interkommu-
nala avgifter, högre personalkostnader och fler skolskjutsar 
till följd av ett högre elevantal.

Institutionsvård för barn och ungdomars totala negativa avvikelse 
om 6 576 tkr beror på att ungdomar som behöver institutions-
vård har ökat drastiskt från augusti 2017 och därefter fortsatt att 

öka under år 2018. Vid delåret 2017 var kostnaden för institu-
tionsvårdade ungdomar 470 tkr medan kostnaderna vid delår 
2018 uppgick till 4 403 tkr. Tyvärr är dessa kostnader svåra att 
påverka då de placerade ungdomarna är i behov av boende med 
personal dygnet runt med kompetens kring psykisk ohälsa och 
missbruk. I vissa fall är de placerade enligt LVU (Lagen om vård 
av unga) på särskilda ungdomshem som har akuta och låsta plat-
ser. Kostnaden för placeringar väntas öka ytterligare under 2019.

FRAMTID 
De utvecklingsinsatser som påbörjades under 2018 med bas- 
utbildning för barnskötare fortsätter under våren 2019.  
En förskollärarutbildning på distans kommer att erbjudas ett 
antal barnskötare med början till hösten 2019, vilket innebär en 
kvalitetshöjande åtgärd för att öka behörigheten inom förskolan. 

Forskningscirklarna som pågår inom förskola, grundskola 
och gymnasium kommer att fortsätta 2019. Det systema-
tiska kvalitetsarbetet har startat upp i alla verksamheter 
inom förskola och grundskola och de utvecklingsplaner som 
har tagits fram kommer att ligga till grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet på enheterna. 

Digitaliseringen fortsätter inom förskola och grundskola.  
Olika projekt genomförs på enheterna för att utveckla 
arbetssätt och användandet av digitala verktyg för ökad 
måluppfyllelse. 

Fokus under det närmaste året är att arbeta med ett antal 
olika delar för att få budgeten i balans bland annat att se 
över hela barn- och ungdomskontorets organisation, inte- 
grera ut EFNA:s verksamhet samt att följa upp och verk- 
ställa de handlingsplaner respektive chef har tagit fram till-
sammans med sin personal. Som stöd i dessa processer har 
barn- och ungdomskontoret fått resurser från både perso-
nal- och ekonomienheten. Samtidigt kommer satsningen på 
olika utvecklingsinsatser för såväl barn, elever och personal 
fortsätta. Framtiden handlar om att väga för- och nackdelar 
i varje beslut samt reflektera över om kommunen levererar 
en värdig och likvärdig omsorg och utbildning för alla.

Barn och ungdomsnämnden
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Tidigare har en skola i Gislaved och 
Nordinskolan i Smålandstenar använt 
samma metod och det är efter studiebesök 
där som Hylte kommun valt att följa efter.

Varje mentor på Örnaskolan ansvarar 
för tre till fyra klasser med omkring 25 
elever i varje klass. Tre av de fem nya 
mentorerna fanns redan på skolan i form 
av en socialpedagog, en fritidsledare och 
en studiehandledare. De sista två rekryte-
rades utifrån. Valet föll på Sofia Jönsson 
och Sofia Theander, som både lockades 
till skolans värld av samma skäl.

– Det som gjorde att jag sökte var att 
jag ville få möjligheten att påverka och 
utveckla ungdomar, säger Sofia Jönsson.

– Jag kände att jag ville jobba med något 
meningsfullt, och då var det lockade att ar-
beta med ungdomar, säger Sofia Theander.

De är båda vana vid att arbeta med 
människor. Sofia Jönsson har tidigare 
varit yrkesofficer och Sofia Theander har 
arbetat som polis. Yrken som de tror sig  
kunna få stor nytta av i rollen som mentor.

– Det jag har med mig är sättet att 
interagera med människor, att prata med 
personer, säger Sofia Jönsson.

Även rektor Per Henriksson ser just att de 
har arbetat inom fält där konflikthante-
ring kan vara en central del som en fördel.

– Skolan kan lätt framstå som en sluten 
verksamhet annars, det är därför bra att 
få in människor utifrån och det är bra att 
ha människor här som kan prata och hålla 
hjärnan kall även när hjärtat blir varmt.

Precis hur det dagliga arbetet ska se ut 
har inte riktigt tagit form än, bara några 
veckor in i terminen.

– Vi har inte fått in några rutiner ännu, 
men vi möter eleverna i korridoren och 
läser av dem, ser vilket humör de är på. 
Sen har vi kontakt med föräldrarna, 
säger Sofia Theander.

Det är också för tidigt att säga vad men-
torerna kommer att innebära på sikt, men 
Per Henriksson hoppas på goda resultat.

– Förhoppningen är att det här ska inne-
bära mer kraft till lärarna och en högre 
måluppfyllnad i undervisningen. Nu läg- 
ger vi till 200 arbetstimmar i veckan, 
förhoppningen är att det ska leda till 
bättre studiero och att eleverna då ska 
kunna fokusera mer på lärandet. Vi ska 
försöka vända resultaten som har varit på 
nedåtgående, det är förhoppningen och 
ambitionen. Det och en mindre stressad 
personal, en lägre sjukskrivning och kan-
ske främst en lägre korttidsfrånvaro.Och 
bland lärarna har reaktionen varit positiv, 
även utanför den egna skolans väggar.

– När vi började flagga för det här så 
spred det sig snabbt, vi har många lärare 
som pendlar från Halmstad. Vi har fått 
tillbaka en lärare som slutade för ett 
par år sedan, och det är andra som har 
hört av sig och frågat om det finns något 
ledigt, säger Per Henriksson.

För att möta lärarnas ökade arbetsbörda utanför undervisningen så har Örnaskolan inför höstterminen 2018 
gått över till ett system med fristående mentorer som tar över det elevsociala arbetet.

ÖRNASKOLAN INFÖR NY ARBETSFÖRDELNING   

MENTORER SKA AVLASTA

”Vi ska försöka vända resultaten som har  
varit på nedåtgående, det är förhoppningen 

och ambitionen. ”

2018_Hylte_arsredovisn.indd   51 2019-05-10   11:03



52 Kommunens verksamheter ÅRSREDOVISNING 2018 HYLTE KOMMUN

VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Äldreomsorg

• Omsorg om funktionshindrade

• Kommunal hälso- och sjukvård

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 invåna-
re som av olika anledningar behöver stöd och service i sin vardag.

• Under hösten 2018 har en projektledare arbetat fram  för- 
 slag på hur vikarieplaneringen kan organiseras i en samord- 
 ningsenhet inom omsorgskontoret. Förslaget har arbetats  
 fram ur ett kvalitetsperspektiv, med omsorgstagaren i fokus,  
 och ger förslag till en flexibel, optimerad och kostnadseffektiv  
 organisation för samordning. Modellen är anpassad och  
 har tagits fram i samspel med projektet Rätt till heltid och  
 ska även samordna tillsvidareanställda medarbetare som  
 önskar heltid.

• Tillsammans med Hyltebostäder har det påbörjats ett  
 arbete kring nybyggnation av korttidsvistelse/kottidstillsyn 
 inom LSS. Kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka  
 byggnationen 2018-03-15. En arbetsgrupp bestående av 
 medarbetare från verksamheten och Hyltebostäder har  
 under året träffats för att fortsätta planeringen.  
 Under oktober– december har en processledare från   
 Digitaliseringsenheten deltagit i projekt Vårt smarta 
 korttids. Syftet har varit att ta fram brukares och omsorgs- 
 personals behov inför byggnationen och sammanställa  
 digitala lösningar. 

• För att kunna skapa en lugn och trygg tillvaro för brukarna i  
 Daglig verksamhet LSS, flyttade delar av verksamheten  
 under våren till nya lokaler. Medarbetarna arbetar person- 
 centrerat utifrån den enskildes unika behov och möjlighet  
 till utflyttad verksamhet.

• Under 2018 har nämndens verksamheter sökt och erhållit  
 ytterligare stimulansmedel, 2 600 tkr, för Ökad bemanning  
 inom äldreomsorgen (65 år och äldre) från Socialstyrelsen.  
 Syftet med medlen är att skapa ökad trygghet och kvalitet  
 för den äldre. 

• Omsorgskontoret har tillsammans med de övriga två kontoren  
 som arbetar med socialtjänst (arbets- och näringslivskontoret  
 samt barn- och ungdomskontoret), påbörjat ett projekt för 
 att skapa  en Gemensam öppenvård där socialtjänstens alla 
 verksamheter samverkar. En gemensam öppenvård skapar ett  
 helhetstänk kring individ och familj. Under våren 2018 genom- 
 fördes en utredning om gemensam öppenvård. I den föreslås  
 hur samarbetet kan fortsätta mot en gemensam öppenvård.

• Digga Halland är ett gemensamt ESF-projekt (Europeiska  
 socialfonden) där Högskolan i Halmstad, Region Halland och 
 de sex hallandskommunerna ingår. Projektet får 21 mkr och  
 pågår mellan augusti 2018 – juli 2020 och består av två  
 delar, basutbildning digitalisering för att öka den digitala  
 komptetenen hos omsorgskontorets medarbetare samt  
 Kommunspecifikt digitaliseringsprojekt: Digga signering –  
 digital signering för läkemedelshantering, rehabilitering/ 
 träning och andra hälso- och sjukvårdsinsatser.

• Omsorgskontoret har tillsammans med digitaliseringsenheten  
 i kommunen tagit fram en handlingsplan för digitalisering.  
 I den finns förutom Digga signering även fjärrtillsyn, digitala  
 redskap, ruttplanering, utbildning och omvärldsbevakning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Omsorgsnämnden

2018_Hylte_arsredovisn.indd   52 2019-05-10   11:03



53Kommunens verksamheterÅRSREDOVISNING 2018 HYLTE KOMMUN

Omsorgsnämnden

RESULTAT 2018

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett viktigt nyckeltal 
som gör det möjligt att jämföra Hylte kommun med andra 
offentliga arbetsgivare. Kommunfullmäktige följer upp nyckel-
talet och har beslutat att värdet för god kvalitet ligger på minst 
73. Resultatet i årets medarbetarenkät är ett värde på 79 vilket 
är högre än kommunens totala på 77.

Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid. Godkänd kvalitetsnivå är sjukfrånvaro 
motsvarande 5,5 procent eller lägre. Omsorgsnämnden har 
en sjukfrånvaro på 10,3 procent vilket är en ökning med 1,8 
procentenheter jämfört med föregående år. Den större delen av 
ökningen finns inom korttidsfrånvaron.

Nyckeltalet där budgetavvikelse mäts i procent följs upp av kom-
munfullmäktige. Sedan 2016 finns ett beslut på att avvikelser på 
1,0 procent ryms inom ramen för god kvalitet oavsett om det 
är positiv eller negativ avvikelse (det gröna fältet i diagrammet). 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verk-
samheten personlig assistans ska särredovisas och undantas från 
resultatbalansering och balanskravet för nämnden. 
För omsorgsnämnden motsvarar avvikelsen exklusive verksam-
heten för personlig assistans -2 192 tkr, -1,3 procent. En stor del 
i avvikelsen beror på ökade kostnader för fyllnads- och övertid.

UPPFÖLJNING AV KVALITET
För att kommunfullmäktige ska veta om verksamheterna upp- 
fyller god kvalitet eller inte har fullmäktige antagit ett antal 
nyckeltal. Sammanställning av resultaten i sin helhet finns under 
avsnittet God ekonomisk hushållning. Tre av nyckeltalen följs 
även upp på nämndsnivå, dessa nyckeltal är budgetavvikelse i pro-
cent, sjukfrånvaro i procent samt nöjd medarbetare, se diagram.

Av fullmäktiges antagna lista med nyckeltal har nämnden 
ytterligare fem nyckeltal att följa upp. Två av dem har uppnått 
god kvalitet, brukarbedömning andel som är nöjda med sin 
hemtjänst samt antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar. 

Brukarbedömning inom särskilt boende uppnår delvis god kva- 
litet, nöjdheten har dock förbättrats med 3,0 procentenheter 
jämfört med föregående år. Nyckeltalet som mäter väntetid i 
antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsda-
tum till särskilt boende har försämrats från 33 dagar till 64 och 
uppnår inte god kvalitet. Förändringen beror på att omsorgs-
tagare tackat nej eftersom det erbjudna boendet inte varit det 
boende som omsorgstagaren önskat flytta till. Nyckeltalet andel 
nöjda med hjälp och stöd inom LSS, Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, uppnår delvis god kvalitet, har 
förbättrats med 4,8 procentenheter jämfört med 2017.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige tagit 
fram ett program för den politik och verksamhet som de avser  
att bedriva under perioden. Sammanställning av målen/uppdra-
gen i sin helhet finns under avsnittet God ekonomisk hushåll-
ning. Ett uppdrag har lagts på omsorgskontoret, en särskild 
arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situation kan för-
bättras. I uppdraget ligger bland annat kost, trygghetsboende 
och social tillvaro. Den tillsatta arbetsgruppen har slutfört sitt 
arbete under 2017.
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 SUMMA BOKSLUT  BOKSLUT BOKSLUT 
VERKSAMHET BUDGET 2018 AVVIKELSE 2017 2016
Omsorgsnämnden 520 491 29 495 495
Omsorgskontoret 171 795 174 016 -2 221 165 293 160 135
   varav           
   Insatser enligt LSS* och SFB** 27 209 26 982 228 37 221 37 221
   Vård och omsorg 125 660 127 681 -2 022 120 502 120 502
Summa exkl. personlig assistans 172 315 174 507 -2 192 165 788 160 630
Personlig assistans 9 172 13 272 -4 099 14 497 13 005
Totalt 181 487 187 779 -6 292 180 285 173 635

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten personlig assistans ska särredovisas och undantas från resultatbalan- 
sering och balanskravet för nämnden.
* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade    ** SFB, Socialförsäkringsbalken
Information om avvikelsen mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys. En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget 
bokslutsdokument. 

ÅRET I SIFFROR, TKR

EKONOMISK ANALYS 
Omsorgsnämnden uppvisar totalt en negativ avvikelse mot 
budget med 6 292 tkr. Exklusive verksamheten för personlig 
assistans är avvikelsen -2 192 tkr. Kostnader för fyllnads- och 
övertidsersättning har ökat med totalt ca 2 177 tkr jämfört 
med 2017, det är en total ökning motsvarande 51 procent. 
Möjligheter till samordning inom verksamheterna boendestöd 
och serviceboende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas 
nere. Intäkterna har varit högre än budgeterat och kostnaderna 
för leasingbilar lägre än budgeterat. Det ger en positiv avvikelse 
med 936 tkr vid årets slut.

Inom verksamheten som bedrivs enligt LSS (Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) och SFB (Socialförsäk-
ringsbalken) visar bokslutet en negativ avvikelse mot budget 
motsvarande 3 871 tkr. Personlig assistans visar ett underskott 
motsvarande 4 099 tkr. Avvikelsen beror på nya ärenden, 
ökat behov och omprövningar gällande personlig assistans. På 
grund av prejudicerande domslut bedömer Försäkringskassan 
snävare när det gäller aktiv tillsyn och grundläggande behov, 
vilket leder till ökad kommunal kostnad. Resultatet balanseras 
upp genom positiv avvikelse för daglig verksamhet och övriga 
insatser inom verksamheten LSS. 

FRAMTID 
Attraktionskraften för att jobba inom välfärden och ”Sveriges 
viktigaste jobb” måste öka och många fler behöver välja att ut-
bilda sig inom vård och omsorg. De kommande åren ökar både 
antal barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i 
arbetsför ålder ökar betydligt mindre och i vissa delar av landet 
minskar antalet. Det är ökad efterfrågan på välfärdstjänster 
och omsorgsbehoven ökar. ”Sveriges viktigaste jobb” står inför 
stora pensionsavgångar inom vård- och omsorg samtidigt som 
intresset minskar för utbildning inom området. Omsorgskontoret 
behöver på grund av pensionsavgångar (aktuell uppgift februari 
2019) rekrytera ca 60–65 omsorgsassistenter, legitimerade med-
arbetare och chefer fram till 2026. På grund av ökade omsorgs-
behov uppskattas nyrekryteringsbehovet till ungefär lika många 
medarbetare ytterligare, totalt ca 130 medarbetare.

Det finns enligt SKL:s rapport mycket kommuner, landsting och 
regioner måste göra för att minska rekryteringsbehovet och öka 
möjligheten att rekrytera medarbetare. Det handlar bland annat 
om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till 
löne- och karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla 
arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar 
för och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år  
i yrkeslivet.

Satsning på välfärdsteknik inom vård och omsorg är ett måste 
för att kunna möta den demografiska utmaningen och den öka-
de efterfrågan på välfärdstjänster samtidigt som verksamheter-
na står inför stora pensionsavgångar och ökande omsorgbehov. 
Kommunen måste följa med i utvecklingen för att kunna möta 
rekryteringssvårigheterna och upprätthålla kvalitet och säker-
het i verksamheterna. Välfärdsteknik och trygghetsskapande 
åtgärder kan för omsorgstagaren bli ett kvalitativt stöd eller 
komplement genom att öka självständigheten, valfriheten och 
självbestämmandet. Satsning på välfärdsteknik innebär initialt 
ökade kostnader.

Det är det ordinära boendet som är platsen i framtidens hälso-  
och sjukvård. Det kommer att bedrivas alltmer avancerad 
hemsjukvård för att undvika slutenvård vilket ställer höga krav 
på kompetenta och välutbildade medarbetare. Trenden mot att 
alltmer avancerad vård ska bedrivas i öppenvård och i hem-
men skapar helt nya möjligheter, men ställer också det svenska 
systemet inför en rad utmaningar. Vad krävs för att exempelvis 
äldre med stora vård- och omsorgsbehov, patienter i livets slut 
eller personer med kronisk cancer mestadels ska kunna vara 
hemma, men vid behov snabbt få en sjukhussäng utan att 
passera akuten?

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (2017:612) som trädde ikraft 1 januari 2018 omfattar 
från och med januari 2019 även psykiatrin. Syftet med den nya 
lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna 
vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna sluten-
vården på ett tryggt sätt. Målgruppen för lagen är patienter 
som efter utskrivning från den slutna vården behöver fortsatta 
insatser. Vårdprocessen för personer i vårdkedjan gällande 
vårdplanering och SIP (samordnad individuell plan) samt till- 
hörande IT-stöd samordnas.

Omsorgsnämnden
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NU INFÖR HYLTE KOMMUN   

RÄTT TILL HELTID

Det är framförallt inom kvinnodomi-
nerande yrken som man hittar flest 
deltidsanställda i såväl Hylte kommun 
som i riket i övrigt. Att politiken i Hylte 
nu beslutat att erbjuda alla rätt att ar-
beta heltid handlar dels om att möta det 
framtida rekryteringsbehovet men också 
om att skapa ett jämställt arbetsliv.
– Man ska ju kunna leva på sin lön, att 
jobba heltid ger en rimlig pension, säger 
Björn Andersson, projektledare för Rätt 
till heltid.  

Andelen yngre och äldre i befolkningen 
ökar samtidigt som Sveriges kommuner 
har stora pensionsavgångar. I Hylte kom-
mun räknar man med att behöva anställa 
cirka 200 nya medarbetare om året för 
att kunna ge en fortsatt god service till 
kommuninvånarna. 
– Det klarar vi inte. Vi måste använda 
den kompetensen vi har. Det finns en 
dold personalresurs med kompetent och 
erfaren personal som vi inte använder 
idag, säger Björn Andersson. 

Arbetet med att öka antalet heltidsanställ-
da pågår över hela landet och bygger på 
ett centralt avtal mellan fackförbundet 
Kommunal och arbetsgivarorganisationen 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL). 

Projekt Rätt till heltid i Hylte kommun 
startade i september 2017 och ska pågå 
i tre år. Kommunens ledningsgrupp är 
styrgrupp med Björn Andersson och Jane 
Karlsson som projektledare. Arbetet ge-
nomförs i nära samarbete med verksam-
heterna. Målet är tänka nytt om beman-
ning och öka antalet heltidsanställda.
– Så småningom kommer alla deltids-
anställda i Hylte kommun att erbjudas 
heltid men vi kommer inte att tvinga 
någon som arbetar deltid idag att arbeta 
heltid. Däremot kommer vi inte längre 
att annonsera ut några deltidstjänster, 
alla nyanställda kommer in på heltid.

Just nu pågår förankringsarbete. Jane och 
Björn besöker kontorens ledningsgrupper 
för att presentera projektplanen och in-
leda dialogen om införandet. En projekt-
grupp ska också skapas med representan-
ter från respektive ledningsgrupp.
– Vi får många frågor om hur arbetet ska 
lösas rent praktiskt, med schemaläggning 
och hur vi ska formulera oss vid rekryte-
ring men vi är inte riktigt där än.

– Först måste vi i projektgruppen ta fram 
en modell för hur vi vill lösa det här i 
Hylte. Vi försöker lyssna in och få med 
verksamheterna. Det här är inget som jag 

och Jane kan göra på egen hand. Det är 
även viktigt att vi har med våra fackliga 
representanter i det här arbetet, säger 
Björn Andersson.

Införandet av heltid i organisationen 
väcker många frågor hos medarbetare 
och chefer. För att sprida informationen 
och hålla verksamheterna uppdaterade 
om processen har man utöver besök i 
verksamheterna även skapat en sida på 
intranätet med fakta om projektet. Där 
svarar projektansvariga och fackliga 
representanter på direkta frågor.
– Projektet kommer även att väcka andra 
frågor som vi får ta med oss parallellt med 
vårt arbete. En stor fråga är arbetsmiljön 
och hur vi ska förändra den för att fler ska 
orka jobba heltid, säger Jane Karlsson.

Björn säger att det är hög tid att arbeta 
för ett mer jämställt samhälle. 
– Vi har rekryterat och schemalagt folk 
till respektive verksamhet på nästan 
samma sätt i 40 års tid. Det är dags att 
göra något åt det. Personligen tycker jag 
att det här är väldigt roligt och spännan-
de. Vi är en modern kommun. Varför ska 
vi då år 2018 ha en åldersstigen anställ-
ningsform för kvinnor?

För att klara framtida rekryteringsbehov kommer alla deltidsanställda i 
Hylte kommun att erbjudas möjlighet till heltidsanställning.

Antalet tillsvidareanställda som arbetar deltid i Hylte kommun, uppdelat i procent per kontor;

• Omsorgskontoret 66,6%   • Samhällsbyggnadskontoret 39,5 %   • Kommunledningskontoret 22,2%  
• Arbets- och näringslivskontoret 21,2%   • Barn- och ungdomskontoret 9,8%

Den svenska välfärden behöver rekrytera en halv miljon nya medarbetare fram till 2023 om inga för-ändringar görs i organisation, 
arbetssätt och bemanning. I Hylte kommun räknar man med att behöva anställa cirka 200 nya medarbetare om året.

FAKTA:
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Verksamhet för vatten och avlopp

VATTEN OCH AVLOPP

• Överföringsleden mellan Torup och Rydöbruk är avslutad.  
 I samband med att  den gamla dricksvattenledningen   
 byttes ut lades en ny avloppsledning. Det här medförde att  
 Rydöbruks avloppsreningsverk har avvecklades.

• Överbyggnaden på luftbasängen i Torups avloppsrenings- 
 verk slutfördes. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET VERKSAMHET
Vatten- och avloppsverksamheten ska leverera vatten till sina 
kunder som är rent, hälsosamt och uppfyller lagar och för-
ordningar. Verksamheten ska rena det vatten som kommer till 
avloppsreningsverken så att påverkan på miljön blir så liten 
som möjligt samtidigt som lagar och myndighetskrav uppfylls. 

Vatten och avlopp
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EKONOMI 
VA-verksamheten visar ett positivt resultat på 661 tkr vid årets bokslut. Den positiva avvikelsen beror delvis på att en större 
mängd vatten förbrukats, vilket har genererat högre intäkter. Överskottet har bokförts som en förutbetald intäkt och är en kort-
fristig skuld till VA-kollektivet. 

Vatten och avlopp

Debiterad mängd vatten har ökat på grund av att invånarna 
har använt mer vatten 2018. Mindre mängd avloppsvatten be-
ror på att invånarna har använt mer vatten till bevattning och 
att det var en mycket torr sommar vilket innebär lite eller inget 
tillskottsvatten i avloppsledningarna. 

 2018 2017 2016
Intäkter 27 687 28 205 27 674
Kostnader -14 593 -15 208 -14 480
Avskrivningar och nedskrivningar -7 290 -7 832 -8 117
Rörelseresultat 5 804 5 165 5 078
Finansnetto -5 143 -5 168 -5 078
Resultat efter finansiella  
poster och skatt 661 -3 0

En mer detaljerad tabell finns i VA-verksamhetens bokslutsdokument. 

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETENS  
RESULTAT 2016–2018, TKR

FRAMTID 
Hylte kommun har många äldre ledningar vilket innebär att 
arbetet med sanering- och underhållsarbeten kommer att 
fortskrida. Vinsterna med sanering är en reducerad mängd till-
skottsvatten till samtliga avloppsreningsverk. I sin tur resulterar 
det här i en mindre förbrukning av energi och kemikalier samt 
mindre risk för bräddningar. 

Ytterligare ett fokusområde för VA-verksamheten är underhåll 
och utveckling av dricksvattennätet. Motivet till det här är att 
minska störningar i vattendistributionen för boende och indu-
strier. Vinsterna med saneringen är att reducera utläckage av 
rent dricksvatten som i sin tur resulterar i lägre kemikalier och 
energiförbrukning. 

VA-verksamheten planerar att investera i ytterligare en vatten- 
kiosk, där entreprenörer/invånare kan hämta vatten mot be- 
talning. Vattenkiosken kommer att placeras i Hyltebruk vid 
räddningstjänsten. 

Hylte kommun planerar tillsammans med Stora Enso att anlägga 
en överföringsledning från lakvattendamm 2 till Stora Ensos 
reningsverk. För tillfället så avvaktar kommunen och Stora 
Enso ett beslut från Länsstyrelsen, ett godkännande för att ta 
emot lakvattnet.

Under 2019 kommer en förstudie att ske gällande en ny vatten-
ledning till vattentornet på Lindekulle. 

En överföringsledning mellan Landeryd och Hyltebruk finns 
inplanerad 2021. Det här med anledning av försämrad vatten-
tillgång i vattentäkten.

VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN NYCKELTAL, KUBIKMETER

 2018 2017 2016 2015 2014
Producerad mängd vatten 1 022 135 1 015 234 811 684 918 022 940 792
Renad mängd avloppsvatten 1 519 448 1 851 855 1 610 889 1 555 831 1 590 057
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Verksamheten har en övergripande investeringsbudget, 
VA-verksamheten enligt prioritering. Budgeten har finansierat 
de projekt som hör till VA-serviser och anordningar. Den totala 
investeringsbudgeten uppgick 2018 till 5 351 tkr, vid årets slut 
har 1 619 tkr utnyttjats. 
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

• Förvaltning av bostadslägenheter och lokaler

• Fjärrvärmedistribution

• Förvaltning av kommunfastigheter

BOSTADSSTIFTELSEN HYLTE- 
BOSTÄDER

• Ett antal rekryteringar har gjorts i samband med att Hylte- 
 bostäders nya organisation har genomförts. Bland annat  
 har en servicechef och lokalvårdare anställts. Bedömningen  
 är att den nya organisationen kommer innebära ökad  
 kvalitet och servicenivå på fastighetsförvaltningen.

• Ombyggnationen av Tryckeriet till Kompetenscenter  
 Hyltebruk har varit i fokus för Hyltebostäder under året.

• Under året byggdes en lokal på Storgatan om till tidnings- 
 redaktion där Hallandsposten nu hyr in sig.

• Ett antal renoveringar har genomförts, bland annat tak-  
 och fasadrenoveringar.

• Uthyrningsgraden minskade från 98,4 procent 2017 till  
 97,5 procent 2018. Minskningen uppstod då migrations- 
 verket under hösten sade upp elva lägenheter.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET VERKSAMHET
Hyltebostäder är en bostadsstiftelse vars syfte är att främja 
bostadsförsörjningen inom Hylte kommun. Hyltebostäder 
äger och förvaltar drygt 530 bostadslägenheter och lokaler 
på totalt 5 300 kvadratmeter. Utöver bostadsverksamheten 
består Hyltebostäders verksamhet av fjärrvärmedistribution 
och förvaltning av Hylte kommuns fastigheter. Hyltebostäder 
distribuerar fjärrvärme till cirka 270 anläggningar i Hylte-
bruk, Unnaryd och Landeryd. Hyltebostäder förvaltar även i 
stort sett samtliga delar av kommunens verksamhetsfastighe-
ter förutom anläggningar för VA och renhållning.  
Den förvaltade lokalytan uppgick 2018 till 68 700 kvadrat-
meter vilket är en ökning med 1 700 kvadratmeter.  
Ökningen beror bland annat på att Forum tillkommit.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
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Hyltebostäders finansiella ställning är trots en hög investe-
ringstakt under 2018 fortsatt god. Under året slutfördes den 
omläggning av låneportföljen som påbörjades vilket medförde 
att de räntebärande skulderna vid utgången av året minskade 
från 133,0 miljoner till 97,8 miljoner. Hyltebostäder fortsätter 
att stärka sin soldiditet som ökar till 41,8 procent.

Förvaltningen av kommunens fastigheter gav 2018 ett över-
skott om 3 283 tkr. Överskottet förklaras till stor del av att 
1 500 tkr av budgeten för underhåll inte utnyttjades. Andra 
förklaringar är lägre investeringstakt än budgeterat samt något 
lägre kostnader för uppvärmning.

Fjärrvärmeverksamheten redovisade ett resultat på 5 200 tkr 
vilket är 600 tkr bättre än föregående år. Minskad försäljning 
tillsammans med lägre intäkt från anläggningsavgifter resultera-
de i 600 tkr lägre intäkter. Samtidigt minskade både personal-
kostnader och kostnader för avskrivningar.

Hyltebostäders finansiella ställning är fortfarande god.  
Soliditeten har ökat de senaste åren och låg i bokslut 2018 på 
41,8 procent. Jämfört med 2014 har soliditeten ökat med 16,6 
procentenheter under den senaste femårsperioden.

FRAMTID 
Under 2019 kommer arbetet med den nya organisationen att 
fortsätta med fokus på att reformera arbetet med verksamhets-
tid åt Hylte kommun. Hyltebostäder kommer även att förstärka 
den tekniska sidan genom en internrekrytering av en teknisk 
fastighetskötare. 

Uppdaterade underhållsplaner för både stiftelsens egna och 
kommunens fastigheter kommer att tas fram. För att stärka 
Hyltebostäders strategiska arbete ska även en affärsplan tas 
fram under året. 

Hyltebostäders största projekt under året kommer att vara 
byggnationen av ett korttidsboende i Hyltebruk. Som en följd 
av detta kommer en nyupplåning att behöva ske under året. 
För kommunens räkning kommer Hyltebostäder att arbeta med 
flera investeringsprojekt 2019. Kinnared ska få en ny förskola  
samtidigt som skolan renoveras och Örnaskolans kök ska 
renoveras.

Stiftelsen Hyltebostäder ser en något svagare hyresmarknad än 
de senaste åren och beräknar en vakansgrad i nivå med 2018 för 
de egna fastigheterna. Även i det kommunala beståndet kom-
mer vakanser att uppstå som behöver hanteras. Som påtalades 
i budgeten ser stiftelsen också betydande kostnadshöjningar 
under 2019. Främst är det elpriset som ökar markant vilket 
drabbar både de egna och de kommunala fastigheterna.  
För kommunfastigheternas del försvinner också extraanslaget 
om 5 000 tkr för eftersatt underhåll. 

På fjärrvärmesidan bedömer stiftelsen att efterfrågan kommer 
att bestå och utbyggnaden av nuvarande nät kommer fortsätta 
under 2019. Prognosen är att ett tiotal nya anläggningar an-
sluts under året. Sammanfattningsvis är bedömningen att  
Hyltebostäder går in i en något tuffare period ur ett ekono-
miskt perspektiv jämfört med hur läget varit de senaste åren.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

BOSTADSSTIFTELSEN HYLTEBOSTÄDERS RESULTAT 2014–2018, TKR

  2018 2017 2016 2015 2014
Intäkter 131 665 124 751 117 858 112 937 106 246
Kostnader -110 008 -103 630 -92 992 -88 473 -85 976
Avskrivningar och nedskrivningar -8 741 -9 237 3 080 -6 099 -8 759 
Rörelseresultat 12 917 11 884 27 945 18 365 11 511
Finansnetto -2 309 -1 975 -2 186 -3 269 -4 178
Bokslutsdisposition -5 504 -2 399 -2 649 -2 219 -
Skatt på årets resultat -1 271 -1 663 -5 176 -2 837 -1 365 
Resultat efter finansiella poster och skatt 3 834 5 847 17 933 10 039 5 968

EKONOMI
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RÄKENSKAPER

”Att uppleva skogen i lugnt tempo och uppmärksamma  
detaljerna i den är en form av terapi som kallas ”skogsbad”.  

Det har länge praktiserats i Japan, men nu sprider det sig  
även i andra länder. I Hylte kommun finns skogen  

precis utanför dörren. Bara att njuta.”
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NYCKELTAL, PROCENT 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Soliditet enligt balansräkningen 35,3 36,8 34,0 27,5 27,4 28,0 28,0 30,3

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 3,4 5,4 1,6 -7,6 -13,4 -21,3 -18,9 -21,6

Soliditet vid ett 0-resultast  
from 2010 18,2 17,9 18,1 19,1 21,4 23,7 24,6 27,1

        

Årets resultat i f h till skatte- 
intäkter och utjämning -2,2 3,6 9,0 3,8 2,3 1,1 0,6 0,5

Resultatmål i kr (2%) 13 490 767 12 788 292 12 111 095 10 680 364 10 087 630 9 748 192 9 564 524 9 344 610

Årets resultat i kr -14 766 709 23 078 748 54 447 734 20 252 684 11 799 623 5 559 281 2 707 607 2 525 854

        

Långfristig skuld i förhållande  
till anläggningstillgångar 48,9 51,9 59,6 60,7 64,5 57,8 54,8 51,7

   förändring i procent -3,0 -7,7 -1,1 -3,8 6,7 3,0 3,1 11,4

        

Självfinansieringsgrad av  
investeringar 100,0 100,0 203,5 174,3 95,4 62,4 45,5 57,7

        

Kostnadsökning i kr (vht netto- 
kostnad inkl. finansnetto) 72 969 224 65 228 831 37 341 471 21 183 674 10 731 517 6 331 769 10 813 908 10 610 799

   förändring i procent 11,8 11,8 7,3 4,3 2,2 1,3 2,3 2,3

        

Ökning i kr skatter och  
utjämning 35 123 767 33 859 845 71 536 521 29 636 735 16 971 859 9 183 443 10 995 661 1 379 360

   förändring i procent 5,5 5,6 13,4 5,9 3,5 1,9 2,4 0,3

        

Nämndernas budgetav- 
vikelser i kr -45 619 736 -42 311 4 970 843 770 444 7 006 516 -2 813 084 -5 573 398 -4 510 176

   avvikelse i procent -7,0 -13,3 0,9 0,1 1,4 -0,6 -1,1 -0,9

        

Kassalikviditet 79,8 110,6 133,5 101,1 98,4 57,4 54,9 50,8

        

Finansnetto i kr 721 388 -711 385 -1 169 152 -2 999 000 -4 867 746 -5 544 627 -4 862 878 -6 054 234

   förändring i procent 201,4 39,2 61,0 38,4 12,2 -14,0 19,7 -441,5

FINANSIELLA NYCKELTAL

Nyckeltal
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1% 2% 2% 4% 5% 13% 33% 43%5% 7% 15% 26% 45%

• Skatteintäkter

• Generella statsbidrag och utjämning

• Bidrag

• Taxor och avgifter

• Hyror och arrenden

• Övriga intäkter

• Pedagogiska verksamheter

• Vård och omsorg

• Stödjande verksamheter

• Kultur och fritid

• Infrastruktur och skydd

• Politisk verksamhet

• Särskilt riktade insatser

HÄRIFRÅN KOMMER PENGARNA… …SÅ ANVÄNDS DE…

26% 43%

Kommunen lägger nästan hälften av budgeten på de pe-
dagogiska verksamheterna. Läggs den andel som går till 
verksamheten för vård- och omsorg till, blir det endast 24 
procent kvar att fördela på övriga verksamheter.

Generella statsbidrag och utjämning utgör 26 procent av 
kommunens intäkter. Utjämningssystemets syfte är att ut-
jämna skillnader och skapa likvärdiga ekonomiska  
förutsättningar mellan landets kommuner.

Kommunens intäkter består till största delen av kommunalskatt 
samt generella statsbidrag och utjämning. Under 2018 uppgick 
de här intäkterna till 675 mkr. Kommunens verksamheter ge-
nererar också intäkter, bland annat i form av taxor och avgifter 
för de tjänster som tillhandhålls. Dessutom har kommunen ett 
antal andra intäkter, till exempel finansiella intäkter  
som ränteintäkter. I diagrammet nedan framgår  
var samtliga intäkter kom ifrån 2018.

Större delen av pengarna går till skola, vård och omsorg.  
De här verksamheterna utgör kommunens grunduppdrag. 
Pengarna går också till andra områden, till exempel underhåll 
av gator och vägar samt räddningstjänst. I diagrammet nedan 
visas hur pengarna fördelades 2018.

Nyckeltal
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DRIFTREDOVISNING, TKR

Driftredovisning

 BUDGET  BOKSLUT  AVVIKELSE PROGNOSAV- BOKSLUT 
NÄMND 2018 2018 AVVIKELSE I % VIKELSE NOV 2017 

Kommunfullmäktige 
Intäkter -659 -640 20 3,0  -654 
Kostnader -659 -640 20 3,0 0,0 -654 

Summa   
 
Valnämnd 
Intäkter 239 219 -20 8,2   
Kostnader -744 -648 96 12,8  -10 

Summa -505 -429 76 15,0 90,0 -10 
 
Kommunstyrelsen 
Intäkter 46 868 52 401 5 532 11,8  49 546 
Kostnader -96 348 -99 214 -2 866 -2,9  -94 078 

Summa -49 479 -46 813 2 667 5,4 -69,0 -44 532
Varav summa kommunfastigheter 0 -3 283 -3 283  1 200 1 928
Kommunstyrelsen exkl fastigheter -49 479 -50 096 -616 -1,2 -1 131 -42 604
 
Räddningsnämnden 
Intäkter 2 927 3 377 450 15,4  2 724 
Kostnader -15 264 -15 615 -351 -2,3  -14 690 

Summa -12 337 -12 238 99 0,8 80,0 -11 966 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Intäkter 91 625 98 922 7 297 8,0  99 981 
Kostnader -116 484 -124 573 -8 089 6,9  -120 533 

Summa -24 859 -25 651 -792 -3,2 -496,0 -20 552
 
Tillsynsnämnden 
Intäkter   
Kostnader -136 -89 47 34,5  -84 

Summa -136 -89 47 34,5 0,0 -84

Arbets- och näringslivsnämnden 
Intäkter 52 060 59 328 7 268 14,0  36 957 
Kostnader -113 530 -120 121 -6 591 -5,8  -89 418 

Summa -61 470 -60 793 677 1,1 -250 -52 461
 
Revisionen 
Intäkter 72 27 -45 -62,5  72 
Kostnader -999 -804 195 19,5  -950 

Summa -927 -777 150 16,2 0,0 -878 
 
Överförmyndaren 
Intäkter 550 136 -414 -75,3  797 
Kostnader -1 410 -955 455 32,2  -1 029 

Summa -860 -819 41 4,7 0,0 -231
 
Barn- och ungdomsnämnden 
Intäkter  188 866 237 132 48 266 25,6  269 231 
Kostnader -507 239 -597 816 -90 577 -17,9  -578 667 

Summa -318 373 -360 684 -42 311 -13,3 -32 759 -309 436
 
Omsorgsnämnden 
Intäkter 29 487 36 162 6 675 22,6  36 433 
Kostnader -210 974 -223 941 -12 967 -6,1  -216 717 

Summa -181 487 -187 779 -6 292 -3,5 -5 560 -180 284
Varav summa personlig assistans enl LSS 9 172 13 272 4 100  -2 885 -14 497
Omsorgsnämnden exkl personlig assistans -172 315 -174 507 -2 192 -1,3 -1 676 -165 787

TOTAL -651 093 -696 713 -45 620 -7,0 -38 964 -621 088
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige redovisar en positiv avvikelse mot bud-
get på 20 tkr vilket motsvarar 3 procent. Avvikelsen beror 
på att kostnaderna för telefoni och datakommunikation har 
varit lägre än budgeterat.

VALNÄMNDEN
Valnämnden redovisar en positiv avvikelse på 76 tkr vilket 
motsvarar 15 procent av nämndens budget. Avvikelsen 
beror på att man inte har utnyttjat hela det extra anslag som 
nämnden tilldelats för att arbeta med ökat valdetalgande.

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen redovisar på en positiv avvikelse på 2 667 tkr  
vilket motsvarar 5,4 procent av budgeten. Exkluderas kommun- 
fastigheterna, som redovisar ett positivt resultat på 3 283 tkr, 
blir utfallet en negativ avvikelse på 616 tkr.  Den förklaras till 
stor del av att övrig verksamhet, facklig tid och personalen- 
heten har haft högre personalkostnader än budgeterat.  
Även kostnaderna för personalförmånen halv karensdag och 
för företagshälsovården har varit högre än budgeterat.

RÄDDNINGSNÄMNDEN
Räddningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 99 tkr 
vilket motsvarar 0,8 procent av budgeten. Avvikelsen beror 
främst på att verksamheten för krishantering har haft lägre 
personalkostnad än budgeterat samt att en del av verksam-
hetens utgifter har finansierats av bidrag.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse 
mot budget på 130 tkr innan avsättning deponi samt perio-
disering VA. Efter avsättning och periodisering är avvikelsen 
negativ med 792 tkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse 
med 3,2 procent mot nämndens budget. Avvikelsen orsakas 
av ökade livsmedel- och personalkostnader för kostenheten 
och ökade kostnader för gator, vägar och parkering i form 
av vinterväghållning. En annan orsak är ökade kostnader för 
fritidsverksamheten där antalet resor har ökat och fritidskort 
har delats ut. Även färdtjänst visar en negativ avvikelse  
vilket beror på ett ökat antal resor. Fysisk och teknisk 
planering samt VA verksamheten visar en positiv avvikelse 
främst på grund av ökade intäkter. Även administration 
samhällsbyggnad visar en positiv avvikelse vilket till stor del 
förklaras av att bidraget från den allmänna satsningen inte 
har utnyttjats fullt ut. 

TILLSYNSNÄMNDEN
Tillsynsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot bud-
get på 47 tkr vilket motsvarar 34,5 procent av nämndens 
budget. Avvikelsen beror på att det har varit ett par inställda 
möten under 2018 samt att antalet beslut i nämnden minskat 
något jämfört med 2017.

ARBETS- OCH NÄRINGS-
LIVSNÄMNDEN
Arbets- och näringslivsnämnden redovisar en positiv avvi-
kelse mot budget på 677 tkr vilket motsvarar 1,1 procent av 
budgeten. Mobila fritidsgården är nystartad och har inte har 
haft några kostnader för 2018. Föreningen Rydö City 616 
har upphört med sin verksamhet vilket har minskat kostna-
derna för externa fritidsgårdar. Ekonomiskt bistånd visar 
en positiv budgetavvikelse då överflyttning från den kom-
munala flyktingmottagningen har varit mindre än förväntat. 
Kontorets arbetsmarknadsåtgärder fungerar bättre än tidigare 
vilket bidrar till ökade intäkter och kan ge förklaring till 
enhetens överskott. 

REVISIONEN
Revisionen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 150 tkr  
vilket motsvarar 16,2 procent. Avvikelsen beror främst på att 
delar av revisionens granskning är uppskjuten till 2019. 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
Överförmyndarnämnden redovisar en positiv avvikelse på 
41 tkr vilket motsvarar 4,7 procent av budgeten. Avvikelsen 
beror på att man under året har haft lägre arvodeskostnader 
än man budgeterat för.   

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Barn- och ungdomsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 
42 311 tkr vilket motsvarar 13,3 procent av budgeten. Till stor 
del beror avvikelsen på enheter som inte anpassat sin verksam-
het till en budget i balans, ökade lokalkostnader och ökat antal 
ungdomar placerade på institution. Handlingsplaner har gjorts 
för att komma tillrätta med budgetavvikelser. Genomgång av 
statsbidrag har gjorts och kommer att fortlöpa för att rätt till-
delning och fördelning ska ske. Det är även beslutat att EFNA:s 
verksamhet ska integreras ut till grundskoleverksamheten.

OMSORGSNÄMNDEN
Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse på 6 292 tkr 
vilket motsvarar 3,5 procent av budgeten. Om man, som 
fullmäktige beslutat att göra, exkluderar verksamheten för 
personlig assistans, som har en negativ avvikelse på 4 099 tkr, 
blir den negativa avvikelsen för nämnden istället 2 192 tkr 
vilket motsvarar 1,3 procent budget. Avvikelsen på personlig 
assistans förklaras av nya ärenden, ökat behov och ompröv-
ningar. Även Försäkringskassans snävare bedömning när det 
gäller aktiv tillsyn och grundläggande behov leder till ökad 
kommunkostnad.  Avvikelsen i den övriga verksamheten 
förklaras av ökade personalkostnader till följd av svårigheter 
att rekrytera vikarier

Driftredovisning
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  BUDGET    TOTALT TOTALT PROGNOS
INVESTERINGSUTFALL, TKR 2018 UTFALL AVVIKELSE BUDGET UTFALL FÄRDIGSTÄLL ÅR 

Kommunstyrelsen 72 611 51 049 21 562    

Lokal- och fastighetsinvesteringar 62 161 30 355 31 806    
Skolfastigheter 33 654 19 325 14 329    
   Kinnareds skola 9 509 934 8 575 10 000 491 2020
   Rydö skola uppvärmning 2 466 211 2 255 2 500 34 Uppskjutet
   Renovering Unnaryds skola 18 279 17 669 610 19 640 19 193 2018
   Kinnareds skola pelletspanna 3 000 0 3 000 3 000 0 2020
   Åtgärd hemkunskap/slöjdsal 100 0 100 100 0 2019
   Kråkbergsskolan 300 511 -211 43 800 43 327 2017 
Förskolor 9 000 54 8 946    
   Utemiljö förskolan Kinnared 2 000 0 2 000 2 000 0 2020
   Kinnareds förskola 7 000 54 6 946 7 000 54 2020 
Idrott- och fritidsanläggningar 14 657 6 883 7 774  
   Upprustning idrottsplatser 500 525 -25 Löpande 525 Löpande
   Örnvallen konstgräs 5 757 5 267 490 6 000 5 515 2018
   Renovering Örnahallen 8 000 1 090 6 910 18 000 1 090 2020
   Torulund vattenförsörjning isbana 400 1 399 400 1 Uppskjutet 
Övriga förvaltningsfastigheter 4 850 4 093 757    
 Raminvesteringar kommersiella fastigheter 200 0 200 Löpande 0 Löpande
   Ram ombyggnad fastigheter 2 800 3 076 -276 Löpande 3 076 Löpande
   Energieffekt. inkl system 500 555 -55 Löpande 555 Löpande
   Tillgänglighetsanpassning 500 175 325 Löpande 175 Löpande
   Renovering arkivlokal 600 15 585 Löpande 15 Löpande
   Lag om skydd mot olyckor 250 272 -22 Löpande 272 Löpande
IT-investeringar 10 450 7 419 3 031 15 323   
   IT-investering, BUN 1 000 1 010 -10 Löpande 1 010 Löpande
   Digital kompetens 3 000 2 905 95 7 500 7 404 Löpande
   Raminvesteringar IT 2 500 2 163 337 Löpande 2 163 Löpande
   Ecos 450 288 162 450 288 2018
   E-förvaltning genomförande 3 500 1 053 2 447 7 373 3 733 2019
Övrigt 0 13 275 -13 275 Löpande 0  
   Markinköp/Försäljning 0 13 275 -13 275   Löpande 

Räddningsnämnden 1 200 1 146 54    

   Utbyte andningsskydd 1 000 970 30 1 000 970 2018
   Terränggående motorcykel 200 176 24 200 176 2018 

Raminvesteringar 2 544 2 167 377             

   Raminvestering Ekonomi 40 0 40 Löpande 0 Löpande
 Raminvestering Personal 20 0 20 Löpande 0 Löpande
 Raminvest. Info o kansli 20 69 -49 Löpande 69 Löpande
 Raminvestering, RN 73 59 14 Löpande 59 Löpande
 Raminvestering, ANN 306 344 -38 Löpande 344 Löpande
 Raminvestering SBN 100 44 56 Löpande 44 Löpande
 Raminvestering, BUN 451 64 387 Löpande 64 Löpande
 Raminvestering, ON 303 778 -475 Löpande 778 Löpande 
 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Forts. nästa sida P

Investeringsredovisning
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Investeringsredovisning

INVESTERINGSUTFALL, TKR,  BUDGET   TOTAL TOTALT PROGNOS 
FORTSÄTTNING 2018 UTFALL AVVIKELSE BUDGET UTFALL FÄRDIGSTÄLL ÅR 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Skattefinanseierat 16 865 12 693 4 172    

Gata och park 14 249 12 522 1 727  
   Gång- och cykelvägar enli 500 176 324 Löpande 176 Löpande
 Reinvesteringar asfaltsbe 2 000 1 993 7 Löpande 1 993 Löpande
 Upprustning lekplatser 450 161 289 Löpande 161 Löpande
 Upprustning badplatser 200 135 65 Löpande 135 Löpande
 Ram effektivisering gatub 500 500 0 Löpande 500 Löpande
 Reinvestering gata park 250 247 3 Löpande 247 Löpande
 Torups centrum etapp 2 4 603 2 702 1 901 6704 3 799 2019
 Belysning Gång- och cykel 350 46 304 Löpande 46 Löpande
 Bro över VästerånKinnared 1 726 3 166 -1 440 1800 3 240 2018
 Sjögårdssjön gångstråk 500 554 -54 500 554 2018
 Trafiksäkerhet Österlånggatan 650 692 -42 650 692 2018
 Reinvest maskiner och utrustning 100 75 25 100 75 Löpande
 Asfalt vändpl Åv. Kinnare 500 394 106 500 394 2018
 Asfalt Decon/Ivars väg 400 175 225 400 175 2018
 Asfalt G:a Nissastigen 1 520 1 505 15 1 520 1 505 2018
Exploatering 2 316 90 2 226  
 Dplan marknadsplats Torup 240 49 191 450 259 2019
 Dplan Kanalstaden Hyltebr 357 36 321 600 279 
 Exploatering Nyebro et. 1 599 0 599 4 600 4001 2019
 Exploatering Marknadsplatsen 970 5 965 970 5 2019
 Iordningsställande parkområde Torup 150 0 150 150 0 2019

Övrigt 300 81 219   
 Reinvesteringar lokalvård 100 0 100 Löpande 0 Löpande

 Reinvestering kost 200 81 119 Löpande 81 Löpande 

SKATTEFINANSIERAT 91 989 66 247 25 742    

Samhällsbyggnadsnämnden Skattefinanseierat 11 901 5 362 6 539    

Vatten och avlopp 11 851 5 348 6 503  
   VA enligt SBN:s prioritering 5 351 1 619 3 732 Löpande 1 619 Löpande
 Överföringsledn Rydö-Torup 6 500 3 730 2 770 6 500 3 730 2019
Renhållning och avfallshantering 50 13 37  
 Insamlingskärl 50 13 37 Löpande 13 Löpande 

TAXEFINANSIERAT 11 901 5 362 6 539    

SUMMA INVESTERINGAR 103 890 71 609 32 281    
 

Hylte kommun har under 2018 investerat för 71 609 tkr 
och det är den högsta investerade summan under 2000-talet. 
Kommunen hade en investeringsbudget på 103 809 tkr och 
avvikelsen för året var 32 281 tkr. 

Framtid Hylte hade under mandatperioden som avslutades 
under 2018 ett politiskt mål att investeringar till skolan och 
förskolan skulle prioriteras och den största investeringen 
under 2018 var upprustningen av skolan i Unnaryd. Till det 
här projektet har kommunen beviljats ett bidrag på 4 525 tkr 
och i investeringsredovisningen har bidraget räknats bort från 
totalkostnaden i det projektet.  

Andra stora investeringar under året har varit köpen av Forum, 
mark från Stora Enso och konstgräsplanen på Örnvallen.

Kommunen har under 2018 investerat 7 419 tkr i IT- projekt 
och utav dem har 3 915 tkr investerats i projekt som är riktade 
till skola och förskola.

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2018 investerat för  
18 054 tkr och de största investeringarna har varit bron över 
Västerån i Kinnared, överföringsledningen mellan Rydö och 
Torup och Torups centrum. Arbetet med de två sista projekten 
kommer slutföras under 2019. Kommunen har även asfalterat 
för 2 074 tkr under året.

Avvikelsen från budget kan till största delen förklaras av 
att projekten med att renovera Örnahallen och Kinnareds 
skola och förskola har blivit försenade och kommer påbörjas 
under 2019. 
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   BUDGET KOMMUN KOMMUN KONCERN KONCERN 
Mkr NOT 2018 2018 2017 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 1 201,4 267,7 284,8 266,7 290,6
Verksamhetens kostnader 2 -808,9 -920,3 -865,5 -897,7 -850,3
Avskrivningar 3 -45,6 -37,4 -34,9 -46,1 -44,1 

Verksamhetens nettokostnad  -653,1 -690,0 -615,6 -677,1 -603,7 
Skatteintäkter 4 427,0 426,8 415,2 426,8 415,2
Generella statsbidrag och utjämning 5 246,3 247,7 224,2 247,7 224,2
Finansiella intäkter 6 2,0 2,2 1,6 1,3 0,7
Finansiella kostnader 7 -1,2 -1,5 -2,3 -2,9 -3,4 

Resultat efter finansiella poster  20,9 -14,8 23,1 -4,2 33,0 
Bokslutsdispositioner     0,0 0,0
Skatt  - - - -2,5 -2,2 

ÅRETS RESULTAT  20,9 -14,8 23,1 -6,7 30,8  
   

    KOMMUN KOMMUN KONCERN KONCERN 
Mkr NOT  2018 2017 20178 2017 

Tillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar 8  2,6 3,7 2,6 3,7 
Materiella anläggningstillgångar 9  540,1 502,1 765,4 707,4 
Finansiella anläggningstillgångar 10  9,9 9,6 10,8 11,1 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   552,7 515,4 778,8 722,1  
Bidrag statlig Infrastruktur 11  0,0 2,0 0,0 2,0 

SUMMA STATLIGBIDRAG INFRASTRUKTUR    2,0 0,0 2,0 

Förråd m.m. 12  8,1 6,2 8,1 6,2  
Kortfristiga fordringar 13  87,8 100,2 71,3 86,9  
Kassa och bank 14  36,5 73,5 43,5 123,4  
Summa omsättningstillgångar   132,4 179,9 122,8 216,6 

SUMMA TILLGÅNGAR   685,0 697,3 901,7 940,7

Eget kapital       
Årets resultat 15  -14,8 23,1 -6,7 30,7 
Resultatutjämningsreserv   70,6 54,1 70,6 54,1 
Övrigt eget kapital   186,2 179,6 279,1 264,3 

SUMMA EGET KAPITAL   242,0 256,8 343,0 349,1

Avsättningar       
Obeskattad reserv   0,0 0,0 0,0 0,0 
Pensioner och liknande förpliktelser 16  11,1 10,1 11,1 10,1 
Övriga avsättningar 17  6,1 5,8 8,9 7,4 

SUMMA AVSÄTTNINGAR   17,1 15,9 20,0 17,5 

Skulder       
Långfristiga skulder 18  270,1 267,6 368,8 366,7 
Kortfristiga skulder 19  155,8 157,0 169,8 207,4 

SUMMA SKULDER   425,9 424,6 538,6 574,1 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   685,0 697,3 901,7 940,7

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 20  219,6 219,0   
Borgensåtaganden 21  105,2 130,2   

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Resultat- och balansräkning
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Kassaflödesanalys

  KOMMUN KOMMUN KONCERN KONCERN 
Mkr NOT 2018 2017 2018 2017 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat   -14,8 23,1 -6,7 29,9

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 41,2 38,5 51,7 45,1

Minskning av avsättning pga utbetalningar       

Medel från den löpande verksamheten  26,4 61,6 45,0 75,0

Ökning/minskning förråd m.m.  -1,8 -4,1 -1,8 -4,1

Ökning/minskning verksamhetsfordringar  12,3 17,4 5,6 10,5

Ökning/minskning verksamhetsskulder  1,3 9,8 10,2 22,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  38,2 84,7 59,0 103,4

Investeringsverksamheten        
Investering i immateriella anläggningstillgångar  -0,7 -0,4 -0,7 -0,4

Investering i materiella anläggningstillgångar  -74,1 -63,1 -102,7 -75,5

Övrigt materiella anläggningstillgångar  - - 0,0 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -0,3 -0,1 -0,3 -0,1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -75,1 -63,6 -103,7 -76,0

Finansieringsverksamheten       
Nyupptagna lån   0,0 - 0,0 95,0

Amortering av lån   0,0 -26,5 -0,1 -123,4

Ökning/minskning långfristiga fordringar  -0,1 - -35,1 35,0

Förändring av checkräkningskredit  0,0 - 0,0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -0,1 -26,5 -35,2 6,6 

Årets kassaflöde  -37,0 -5,4 -79,9 33,9

Likvida medel vid årets början  73,5 78,9 123,3 89,4

Likvida medel vid årets slut  36,5 73,5 43,4 123,3

Förändring likvida medel  -37,0 -5,4 -79,9 33,9 
 

KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER
NOT 

1

NOT 
2

NOT 
3

NOT 
4

NOT 
5

Verksamhetens intäkter (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Försäljningsintäkter  7,8 7,7 7,8 7,7
Taxor och avgifter 60,5 64,8 67,8 72,5
Hyror och arrenden 49,5 46,2 37,4 40,3
Bidrag 139,3 151,6 139,7 151,9
Försäljning av verksamhet och tjänster 9,5 13,5 9,5 16,8
Realisationsvinster 0,2 0,5 3,6 0,5
Övriga intäkter 0,9 0,5 0,9 1,0
Summa verksamhetens intäkter 267,7 284,8 266,7 290,6

Verksamhetens Kostnader (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Löner och sociala avgifter 529,8 502,5 544,0 517,4
Pensionskostnader 42,9 33,2 43,6 33,9
Material 37,2 36,0 40,1 39,2
Köp av huvudverksamhet 101,2 86,3 119,0 102,8
Övriga tjänster1 92,5 93,6 116,7 116,6
Lokal- och markhyror2 84,8 78,2 -2,1 0,2
Lämnade bidrag 31,4 34,0 31,4 34,0
Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 1,6 0,0 1,6
Övriga kostnader 0,6 0,0 5,1 4,5 
Summa verksamhetens kostnader 920,3 865,5 897,7 850,3
1. I övriga tjänster ingår en jämförelseförstörande post på 4,2 miljoner som avser en extra satsning på eftersatt underhåll i kommunens fastigheter.   

2. Upplysning om leasing lämnas i not 23.      

Av- och nedskrivningar (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Immateriella anläggningstillgångar 1,8 2,4 1,8 2,4
Maskiner och inventarier 8,2 6,4 12,4 30,7
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 27,5 26,0 33,5 11,9
Bostadslånepost   0,1 0,1
Åteförda nedskrivningar   -1,6 -1,2
Nedskrivningar   0,0 0,1 
Summa avskrivningar 37,4 34,9 46,1 44,1

Skatteintäkter (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Preliminär kommunalskatt 429,1 416,9 429,1 416,9
Preliminär slutavräkning innevarande år -2,3 -2,2 -2,3 -2,2
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,0 0,6 0,0 0,6
Avfallsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa skatteintäkter 426,8 415,2 426,8 415,2 
Preliminär slutavräkning, kronor per invånare  -61 -204
Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare  -147 53  

Generella statsbidrag och utjämning (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Inkomstutjämning 160,2 156,4 160,2 156,4
Kostnadsutjämning 48,7 35,7 48,7 35,7
Regleringspost 1,7 -0,1 1,7 -0,1
Strukturbidrag 0,0  0,0 0,0
LSS utjämning -10,1 -13,1 -10,1 -13,1
Kommunal fastighetsavgift 19,8 18,6 19,8 18,6
Välfärdsmiljarder  27,4 26,7 27,4 26,7 
Summa generella statsbidrag och utjämning 247,7 224,2 247,7 224,2
  

Noter
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Verksamhetens intäkter (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Försäljningsintäkter  7,8 7,7 7,8 7,7
Taxor och avgifter 60,5 64,8 67,8 72,5
Hyror och arrenden 49,5 46,2 37,4 40,3
Bidrag 139,3 151,6 139,7 151,9
Försäljning av verksamhet och tjänster 9,5 13,5 9,5 16,8
Realisationsvinster 0,2 0,5 3,6 0,5
Övriga intäkter 0,9 0,5 0,9 1,0
Summa verksamhetens intäkter 267,7 284,8 266,7 290,6

Verksamhetens Kostnader (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Löner och sociala avgifter 529,8 502,5 544,0 517,4
Pensionskostnader 42,9 33,2 43,6 33,9
Material 37,2 36,0 40,1 39,2
Köp av huvudverksamhet 101,2 86,3 119,0 102,8
Övriga tjänster1 92,5 93,6 116,7 116,6
Lokal- och markhyror2 84,8 78,2 -2,1 0,2
Lämnade bidrag 31,4 34,0 31,4 34,0
Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 1,6 0,0 1,6
Övriga kostnader 0,6 0,0 5,1 4,5 
Summa verksamhetens kostnader 920,3 865,5 897,7 850,3
1. I övriga tjänster ingår en jämförelseförstörande post på 4,2 miljoner som avser en extra satsning på eftersatt underhåll i kommunens fastigheter.   

2. Upplysning om leasing lämnas i not 23.      

Av- och nedskrivningar (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Immateriella anläggningstillgångar 1,8 2,4 1,8 2,4
Maskiner och inventarier 8,2 6,4 12,4 30,7
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 27,5 26,0 33,5 11,9
Bostadslånepost   0,1 0,1
Åteförda nedskrivningar   -1,6 -1,2
Nedskrivningar   0,0 0,1 
Summa avskrivningar 37,4 34,9 46,1 44,1

Skatteintäkter (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Preliminär kommunalskatt 429,1 416,9 429,1 416,9
Preliminär slutavräkning innevarande år -2,3 -2,2 -2,3 -2,2
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,0 0,6 0,0 0,6
Avfallsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa skatteintäkter 426,8 415,2 426,8 415,2 
Preliminär slutavräkning, kronor per invånare  -61 -204
Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare  -147 53  

Generella statsbidrag och utjämning (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Inkomstutjämning 160,2 156,4 160,2 156,4
Kostnadsutjämning 48,7 35,7 48,7 35,7
Regleringspost 1,7 -0,1 1,7 -0,1
Strukturbidrag 0,0  0,0 0,0
LSS utjämning -10,1 -13,1 -10,1 -13,1
Kommunal fastighetsavgift 19,8 18,6 19,8 18,6
Välfärdsmiljarder  27,4 26,7 27,4 26,7 
Summa generella statsbidrag och utjämning 247,7 224,2 247,7 224,2
  

Noter

Finansiella intäkter (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Utdelningar på aktier och andelar 1,1 0,5 1,1 0,5
Borgensavgift 1,0 1,0 0,0 0,0
Ränteintäkter 0,1 0,1 0,2 0,2
Summa finansiella intäkter 2,2 1,6 1,3 0,7

Finansiella kostnader (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Räntekostnader 0,6 1,5 2,0 2,6
Ränta på pensionsavsättningar 0,3 0,2 0,3 0,2
Övriga finansiella kostnader 0,5 0,6 0,5 0,6 
Summa finansiella kostnader 1,5 2,3 2,9 3,4

Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Anskaffningsvärde 16,2 15,6 16,2 15,6
Ackumulerade avskrivningar -13,7 -11,9 -13,7 -11,9
Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bokfört värde 2,6 3,7 2,6 3,7

Redovisat värde vid årets början 3,7 5,7 3,7 5,7
Årets investeringar 0,7 0,4 0,7 0,4
Avyttring och utrangering    0,0
Nedskrivningar    0,0
Återförda nedskrivningar    0,0
Årets avskrivningar -1,8 -2,4 -1,8 -2,4
Överföring från eller till annat slag av tillgång    0,0
Övriga förändringar    0,0
Redovisat värde vid årets slut 2,6 3,7 2,6 3,7 
Genomsnittlig avskrivningstid i år 2,5 2,5   

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Anskaffningsvärde 882,5 852,6 1 128,1 1 091,9
Ackumulerade avskrivningar -411,4 -383,9 -482,1 -448,7
Ackumulerade nedskrivningar -7,3 -6,9 -16,7 -17,9 
Bokfört värde 463,8 461,8 629,3 625,3
 
Redovisat värde vid årets början 461,8 422,8 625,3 583,4
Årets investeringar 21,3 49,9 26,2 57,2
Avyttring och utrangering -0,4 -1,6 -0,4 -1,6
Nedskrivningar   0,0 -0,1
Återförda nedskrivningar   1,6 1,2
Avskrivningar -27,5 -26,0 -33,4 -31,5
Överföring från eller till annat slag av tillgång 8,5 16,7 9,9 16,7
Övriga förändringar   0,0 0,0 
Redovisat värde vid årets slut 463,8 461,8 629,3 625,3
Genomsnittlig avskrivningstid i år 17,6 18,1  

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.     
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NOT 
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Maskiner och inventarier  (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Anskaffningsvärde 82,7 72,7 168,6 157,5
Ackumulerade avskrivningar -46,5 -38,3 -100,0 -87,5
Ackumulerade nedskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Bokfört värde 36,1 34,2 68,5 69,8
 

Redovisat värde vid årets början 34,2 31,1 69,8 68,9
Årets investeringar 10,1 9,6 11,4 12,1
Avyttring och utrangering  -0,1 -0,2 -0,1
Nedskrivningar   0,0 0,0
Återförda nedskrivningar   0,0 0,0
Avskrivningar -8,2 -6,4 -12,5 -11,1
Överföring från eller till annat slag av tillgång   0,0 0,0
Övriga förändringar   0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut 36,1 34,2 68,5 69,8
Genomsnittlig avskrivningstid i år 5,4 6,4  6,4 
Avskrivningstider: 3-33 år 3-33 år   

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.     

Pågående ny-, till- och ombyggnader (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Anskaffningsvärde 40,6 6,3 68,0 12,6
Ackumulerade avskrivningar   0,0 -
Ackumulerade nedskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Bokfört värde 40,2 6,0 67,6 12,3
 
Redovisat värde vid årets början 6,0 19,1 12,3 22,8
Årets investeringar 42,7 3,6 65,2 6,2
Överföring till annat slag av tillgång -8,5 -16,7 -9,9 -16,7
Avyttring och utrangering 0,0  0,0 0,0 
Redovisat värde vid årets slut 40,2 6,0 67,6 12,3

Ingen avskrivning görs på pågående investeringar.      
  
Finansiella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening1 6,6 6,6 6,6 6,6
Övriga aktier och andelar  0,4 0,4 0,5 0,5
Grundfondskapital Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 1,7 1,7 0,0 0,0
Långfristiga fordringar 1,2 0,9 3,7 4,0 
Summa finansiella anläggningstillgångar 9,9 9,6 10,8 11,1

1. Kommunens insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2018-12-31 till 9 250 200 kr.    
 
Bidrag statlig infrastruktur (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Beslutat bidrag trafikverket1 2,2 2,2 2,2 2,2
Upplöst under året 2,0 0,2 2,0 0,2
Ackumulured upplösning 2,2 0,2 2,2 0,2 
Summa bidrag till statlig infrastruktur 0,0 2,0 0,0 2,0

1. Kommunen har under 2018 beslutat att ta tillbaka stödet för bron över Västerån då den enligt Trafikverkets beräkningar skulle bli mycket dyrare än tidigare prognoser.   
   
Förråd m.m. Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Exploateringsfastigheter 7,8 6,0 7,8 6,0
Tomtmark 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 0,3 0,2 0,3 0,2 
Redovisat värde vid årets slut 8,1 6,2 8,1 6,2  
 
Kortfristiga fordringar (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Kundfordringar 13,9 29,8 17,3 20,6
Statsbidragsfordringar 21,3 30,6 21,3 30,6
Mervärdeskattsfordringar 11,7 13,0 11,7 13,0
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 42,5 27,1 20,4 23,1
Övriga kortfristiga fodringar -1,6 -0,4 0,6 -0,4 
Summa kortfristiga fordringar 87,8 100,2 71,3 86,9 
 

Noter
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Maskiner och inventarier  (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Anskaffningsvärde 82,7 72,7 168,6 157,5
Ackumulerade avskrivningar -46,5 -38,3 -100,0 -87,5
Ackumulerade nedskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Bokfört värde 36,1 34,2 68,5 69,8
 

Redovisat värde vid årets början 34,2 31,1 69,8 68,9
Årets investeringar 10,1 9,6 11,4 12,1
Avyttring och utrangering  -0,1 -0,2 -0,1
Nedskrivningar   0,0 0,0
Återförda nedskrivningar   0,0 0,0
Avskrivningar -8,2 -6,4 -12,5 -11,1
Överföring från eller till annat slag av tillgång   0,0 0,0
Övriga förändringar   0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut 36,1 34,2 68,5 69,8
Genomsnittlig avskrivningstid i år 5,4 6,4  6,4 
Avskrivningstider: 3-33 år 3-33 år   

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.     

Pågående ny-, till- och ombyggnader (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Anskaffningsvärde 40,6 6,3 68,0 12,6
Ackumulerade avskrivningar   0,0 -
Ackumulerade nedskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Bokfört värde 40,2 6,0 67,6 12,3
 
Redovisat värde vid årets början 6,0 19,1 12,3 22,8
Årets investeringar 42,7 3,6 65,2 6,2
Överföring till annat slag av tillgång -8,5 -16,7 -9,9 -16,7
Avyttring och utrangering 0,0  0,0 0,0 
Redovisat värde vid årets slut 40,2 6,0 67,6 12,3

Ingen avskrivning görs på pågående investeringar.      
  
Finansiella anläggningstillgångar (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening1 6,6 6,6 6,6 6,6
Övriga aktier och andelar  0,4 0,4 0,5 0,5
Grundfondskapital Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 1,7 1,7 0,0 0,0
Långfristiga fordringar 1,2 0,9 3,7 4,0 
Summa finansiella anläggningstillgångar 9,9 9,6 10,8 11,1

1. Kommunens insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2018-12-31 till 9 250 200 kr.    
 
Bidrag statlig infrastruktur (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Beslutat bidrag trafikverket1 2,2 2,2 2,2 2,2
Upplöst under året 2,0 0,2 2,0 0,2
Ackumulured upplösning 2,2 0,2 2,2 0,2 
Summa bidrag till statlig infrastruktur 0,0 2,0 0,0 2,0

1. Kommunen har under 2018 beslutat att ta tillbaka stödet för bron över Västerån då den enligt Trafikverkets beräkningar skulle bli mycket dyrare än tidigare prognoser.   
   
Förråd m.m. Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Exploateringsfastigheter 7,8 6,0 7,8 6,0
Tomtmark 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 0,3 0,2 0,3 0,2 
Redovisat värde vid årets slut 8,1 6,2 8,1 6,2  
 
Kortfristiga fordringar (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Kundfordringar 13,9 29,8 17,3 20,6
Statsbidragsfordringar 21,3 30,6 21,3 30,6
Mervärdeskattsfordringar 11,7 13,0 11,7 13,0
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 42,5 27,1 20,4 23,1
Övriga kortfristiga fodringar -1,6 -0,4 0,6 -0,4 
Summa kortfristiga fordringar 87,8 100,2 71,3 86,9 
 

NOT 
14

NOT 
15

NOT 
16

Likvida medel Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Beviljad checkräkningskredit 50,0 50,0 60,0 60,0
Utnyttjad checkräkningskredit 0,0 0,0 0,0 0,0
Outnyttjad checkräkningskredit -50,0 -50,0 -60,0 -60,0
Kassa och bank 36,5 73,5 43,4 123,4
Summa disponibla likvida medel 36,5 73,5 43,5 123,4

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.

Eget kapital (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 233,7 179,2 318,4 243,8 
Årets resultat 23,1 54,4 30,7 74,4 
Utgående balans 242,0 256,8 343,0 349,1

Uppdelning av eget kapital Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Resultatutjämningsreserv (RUR) 70,6 70,6 70,6 70,6
Övrigt eget kapital 171,4 186,2 272,5 278,5 
Summa eget kapital 242,0 256,8 343,0 349,1 

Avsättningar pensioner (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Särskild avtalspension, visstidspension m.m. 7,6 6,9 7,6 6,9 
Förmånsbestämd/kompl pension 0,6 0,6 0,6 0,6 
Pension till efterlevande 0,7 0,7 0,7 0,7

Summa pensioner 8,9 8,1 8,9 8,1
Löneskatt 2,2 2,0 2,2 2,0
Summa avsatt till pensioner 11,1 10,1 11,1 10,1
 
Ingående avsättningar pensioner 10,1 9,7 10,1 9,7 
Pensionsutbetalningar -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Nyintjänand pension 0,6 0,5 0,6 0,5
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,2 0,1 0,2
Förändring av löneskatt 0,2 0,1 0,2 0,1
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 0,4 0,0 0,4 0,0 
Summa avsatt till pensioner 11,1 10,1 11,1 10,1
Utredningsgrad  för beräkningsunderlaget (%) 99,0 99,0

Antal politiker med visstidspension 3,0 3,0

Överskottsmedel i försäkringen (kr) 2639490,0 2139458,0

Förpliktelsen minskad genom försäkring (mkr) 1 8,3 5,5 

1. Förpliktelsenär exkl. löneskatt och avser anställda med en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp   
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Övriga avsättningar (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Ingående avsättning återställande av deponi 1 4,4 4,0 4,4 4,0
Avsättningar under året 0,3 0,5 0,3 0,5
Ianspråktaget belopp under året  0,0 0,0 0,0
Outnyttjat belopp som återförts   0,0 0,0 
Summa avsättning deponi 4,7 4,4 4,7 4,4
 
Ingående avsättning omstrukturering 2 1,3 1,3 1,3 1,3
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Ianspråktaget belopp under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa avsättning omstrukturering 1,3 1,3 1,3 1,3
 
Ingående avsättning obeskattad reserv 0,0 0,0  
Avsättningar under året 0,0 0,0  2,4
Summa avsättning beskattad reserv 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Ingående avsättning uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 1,6 1,1
Avsättning under året 0,0 0,0 1,2 0,5 
Summa avsättning uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 2,8 1,6
 
Summa övriga avsättningar 6,1 5,8 8,9 7,4
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 kopplades mot den nya organisationen som började genomföras 2007. Pengarna är öronmärkta till olika  
projekt med inriktning mot utvecklingsfrågor.

Långfristiga skulder till kreditinstitut (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Långfristiga skulder vid årets början 264,0 290,5 396,9 390,3
   varav kortfristig del av långfristig skuld 94,5  129,5 0,4
Nyupplåning under året 0,0 0,0 0,0 95,0
Amortering   -26,5 -35,0 -123,4 
Summa skulder till kreditinsititut vid årets slut 264,0 264,0 361,9 361,9

Lån fördelade på räntebindningstid:     
1-3 månader: 164,0 69,5   
1-3 år 100,0 164,5   
3-5 år  30,0   

Lån som förfaller inom:     
1 år 94,5   
1-3 år 169,5 234,0   
3-5 år  30,0   
Genomsnittlig räntesats på långfristiga lån: 0,20% 0,56%   

Övriga långfristiga skulder Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Demonteringskostnader moduler 0,6 0,6 0,6 0,6
Skuld investeringsbidrag 4,6 2,2 4,6 2,2 
Summa övrigalångfristiga skulder 5,2 2,8 5,2 2,8

Förutbetalda intäkter reglerade över flera år (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Anslutningsavgifter  0,8 0,7 1,6 2,0
Gatukostnadsersättningar 0,1 0,1 0,1 0,1 
Summa förutbetalda intäkter 0,9 0,8 1,7 2,0

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Övriga avsättningar (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Ingående avsättning återställande av deponi 1 4,4 4,0 4,4 4,0
Avsättningar under året 0,3 0,5 0,3 0,5
Ianspråktaget belopp under året  0,0 0,0 0,0
Outnyttjat belopp som återförts   0,0 0,0 
Summa avsättning deponi 4,7 4,4 4,7 4,4
 
Ingående avsättning omstrukturering 2 1,3 1,3 1,3 1,3
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Ianspråktaget belopp under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa avsättning omstrukturering 1,3 1,3 1,3 1,3
 
Ingående avsättning obeskattad reserv 0,0 0,0  
Avsättningar under året 0,0 0,0  2,4
Summa avsättning beskattad reserv 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Ingående avsättning uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 1,6 1,1
Avsättning under året 0,0 0,0 1,2 0,5 
Summa avsättning uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 2,8 1,6
 
Summa övriga avsättningar 6,1 5,8 8,9 7,4
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 kopplades mot den nya organisationen som började genomföras 2007. Pengarna är öronmärkta till olika  
projekt med inriktning mot utvecklingsfrågor.

Långfristiga skulder till kreditinstitut (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Långfristiga skulder vid årets början 264,0 290,5 396,9 390,3
   varav kortfristig del av långfristig skuld 94,5  129,5 0,4
Nyupplåning under året 0,0 0,0 0,0 95,0
Amortering   -26,5 -35,0 -123,4 
Summa skulder till kreditinsititut vid årets slut 264,0 264,0 361,9 361,9

Lån fördelade på räntebindningstid:     
1-3 månader: 164,0 69,5   
1-3 år 100,0 164,5   
3-5 år  30,0   

Lån som förfaller inom:     
1 år 94,5   
1-3 år 169,5 234,0   
3-5 år  30,0   
Genomsnittlig räntesats på långfristiga lån: 0,20% 0,56%   

Övriga långfristiga skulder Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Demonteringskostnader moduler 0,6 0,6 0,6 0,6
Skuld investeringsbidrag 4,6 2,2 4,6 2,2 
Summa övrigalångfristiga skulder 5,2 2,8 5,2 2,8

Förutbetalda intäkter reglerade över flera år (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Anslutningsavgifter  0,8 0,7 1,6 2,0
Gatukostnadsersättningar 0,1 0,1 0,1 0,1 
Summa förutbetalda intäkter 0,9 0,8 1,7 2,0

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Kortfristiga skulder (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Skulder kreditinstitut 0,0  0,1 35,1
   varav utnyttjad checkräkningskredit 0,0  0,0 0,0
   varav kortfristig del av långfristig skuld 94,5   0,0
Leverantörsskulder 22,9 25,1 30,4 30,8
Preliminärskatt och övriga löneavdrag 8,5 8,4 8,5 8,5
Moms och punktskatter 3,0 3,9 4,2 5,7
Övriga kortfristiga skulder 1,0 0,5 1,5 2,9
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 120,3 119,1 125,1 124,4 
Summa kortfristiga skulder 155,8 157,0 169,8 207,4

Pensionsförpliktelser (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Ingående ansvarsförbindelse 176,2 179,2 176,2 179,2 
Pensionsutbetalningar -8,6 -8,2 -8,6 -8,2 
Nyintjänad pension 5,8 -0,2 5,8 -0,2 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,3 4,6 3,3 4,6 
Ämndring försäkringstekniska grunder  1,5   1,5 
Övrig post 0,0 -0,7 0,0 -0,7

Summa pensionsförpliktelser 176,8 176,2 176,8 176,2
Löneskatt 42,9 42,8 42,9 42,8 
Utgående ansvarsförbindelse 219,6 219,0 219,6 219,0

Borgensförbindelser (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 105,0 130,0 105,0 130,0
Brännö Folkets park 0,2 0,2 0,2 0,2
Fiberföreringar 0,0 0,0   
Summa borgensförbindelser 105,2 130,2 105,2 130,2 

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommunsinvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått i likalydan-
de borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlem-
marna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken 
på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hylte kommuns anvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 upp-
gick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299. Hylte kommuns andel av 
de totala förpliktelserna uppgick till 428 138 994 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 428 125 914 kronor   
 

Spec. ej likvidpåverkande poster (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Avskrivningar 37,4 34,9 46,7 44,1
Avyttring och utrangering 0,4 1,6 0,4 1,6
Avsatt till pensioner 0,9 0,4 0,9 0,4
Övriga avsättningar 0,3 1,1 0,3 1,1
Skatt kvar att betala på årets resultat   0,0 0,0
Förändring långfristiga periodiseringar 0,1 0,3 0,1 0,3
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 2,0 0,2 2,0 0,2
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  0,0 4,7 -2,7 
Summa ej likviditetspåverkande poster 41,2 38,5 55,1 45,1

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal  
överstigande 3 år (Mkr) Kommun 2018 Kommun 2017 Koncern 2018 Koncern 2017

Med förfall inom 1 år 0,4 0,5 0,4 0,5
Med förfall inom 1-5 år 9,0 10,3 9,0 10,3
Med förfall senare än 5 år - - - - 
Summa 9,5 10,7 9,5 10,7

Beloppen avser nominella värden av framtida minimileaseavgifter.   

Noter

2018_Hylte_arsredovisn.indd   75 2019-05-10   11:03



76 Räkenskaper ÅRSREDOVISNING 2018 HYLTE KOMMUN

Redovisningsprinciper

BAKGRUND
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmelserna i lagen  
om kommunal redovisning och de rekommendationer som läm-
nas av rådet för kommunal redovisning (RKR). I de fall redovis-
ningen avviker från lagstiftning eller rekommendationer anges 
detta särskilt.

PERIODISERING
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret har i huvud- 
sak belastat respektive tillgodoräknats årets redovisning. Redo- 
visningen har varit öppen för externa transaktioner till och med 
den 10 januari 2019. Därefter har intäkter och kostnader över-
stigande 50 tkr hänförts till redovisningsåret. 

Löner avseende timanställda och OB-ersättning till månadsan-
ställda redovisas enligt kontantprincipen. Det innebär att löner 
och ersättningar som intjänats under december 2018 har belastat 
januari 2019, vilket är ett avsteg från principen om periodisering.  
Avvikelsen förklaras med att summan av dessa kostnader inte upp- 
går till något väsentligt belopp. Mot denna bakgrund gör kom-
munen bedömningen att påverkan på resultatet är försumbart.

SKATTEINTÄKTER 
I linje med RKR 4.2 har skatteintäkten periodiserats. Det inne-
bär att kommunen i bokslutet 2018 har bokfört den definitiva 
slutavräkningen för 2017 och en preliminär slutavräkning för 
2018. Den preliminära slutavräkningen är baserad på SKL:s 
cirkulär 18:64. 

ÖVRIGA INTÄKTER
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar redovisas 
som en förutbetald intäkt bland långfristiga skulder och perio-
diseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

PENSIONER
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroen-
devalda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 

Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen. 
Det innebär att pensionsförmåner intjänade fram till 1997-12-31 
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998-01-01 redovisas 
som en avsättning och kortfristig skuld i balansräkningen. 

Hylte har valt att inte göre en avsättning på 3,8 miljoner som 
görs i Skandias beräkning. Den avsättningen grundade sig på 
ett felaktigt antagande om pensionsålder. 

SEMESTERLÖNESKULD
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid årets 
slut. Tillsammans med okompenserad övertid, flextid och därpå 
upplupen arbetsgivaravgift redovisas den som en kortfristig skuld.

LÅNEKOSTNADER
Kommunen tillämpar huvudmetoden enligt RKR:s rekommen-
dation 15.1. Detta innebär att inga lånekostnader har inräknats 
i tillgångarnas anskaffningsvärden. 

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i 

not i resultaträkningen och/eller kassaflödesanalysen. För att en 
post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till 
minst 3,5 mkr samt vara av sådan karaktär att den inte förvän-
tas inträffa regelbundet. 

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

För att en tillgång ska klassificeras som en anläggningstillgång 
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 för till-
gångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjande-
period. Kommunen har gjort retroaktiva komponentindelningar 
på investeringar genomförda tidigare än 2012. Komponentav-
skrivning är framförallt påkallat vid större investeringsprojekt. 

I beräkningen av genomsnittlig avskrivningstid har värdet på 
tillgångsguppens ingående balansen och årets nyinvesteringar 
delats med årets avskrivningar.

AVSÄTTNINGAR
Kommunen har två avsättningar som inte helt följer RKR 10.2. 
Den ena avsättningen avser sluttäckningsutgifter för Borabo de-
poni. Det belopp som tagits upp motsvarar 4 mkr och utgörs av 
ackumulerat driftöverskott från avfallsverksamheten. Baserat 
på en projektering beräknas de totala sluttäckningsutgifterna 
uppgå till cirka 46 mkr. Den väntas vara klar 2021. 

Den andra avsättningen omstruktureringskostnader öronmärkt 
till utvecklingsfrågor. Kvarvarande belopp, 1,3 mkr, kommer 
att förbrukas de kommande åren.

LEASING
Kommunen avviker när det gäller redovisning av finansiell lea-
sing. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing. 
Leasingavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
I koncernbokslutet ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder (100%). Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning.

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och enligt 
huvudprincipen proportionell konsolidering. 

Bokslutet baseras på kommunala redovisningsprinciper. Om 
principerna väsentligt avviker från varandra justeras Hyltebo-
städers räkenskaper före sammanställningen. Transaktioner av 
väsentlig karaktär har eliminerats för att ge en rättvisande bild 
av koncernens totala ekonomi.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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HYLTE KOMMUN
Storgatan 8, 312 34 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
E-post: kommunen@hylte.se
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