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Så här läser du Hylte kommuns delårsredovisning
Hylte kommuns delårsredovisning produceras av kommunledningskontoret och vän-
der sig inte bara till politiker i kommunen utan också till kommuninvånare och andra 
intressenter. 

Delårsredovisningen indelas i tre större kapitel.

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

Avsnittet inleds med jämförelsen av hur kommunen uppfyllde sitt uppdrag 2014 från 
Årsredovningen. Delar av resultatet har analyserats som ett led i kommunens kvalitet-
sarbete och beskrivs kort här. Därefter följer ett avsnitt om kommunens nya styrmo-
dell. Ett avsnitt om samhälle och hållbar utveckling och naturvård följer. En personal-
ekonomisk redovisning finns under avsnitt Medarbetare. Kapitlet avslutas med en 
avstämning av de finansiella målen samt en finansiell analys.

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

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

Kapitel 3
Räkenskaper
Kapitlet inleds med att driftsredovisningen redovisas tillsammans med att 
varje nämnds avvikelse mot budget förklaras kort. Därefter följer investe-
ringsredovisningen med en kort beskrivning av de större investeringarna. 

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

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

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

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

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

4 Vi jämför oss med andra kommuner
Det här avsnittet innehåller resultatet 2014 av Kom-
munens Kvalitet i korthet som är ett jämförelseprojekt 
som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting. Här 
beskrivs kort analysarbetet som pågått under våren.

7 Styrmodell
Här kan du läsa om kommunens nya styrmodell och  
den politiska inriktningen framöver. Här kan du också 
läsa om kommunen har uppnått god ekonomisk hus-
hållning. Avsnittet avslutas med en text om den interna 
kontrollen.

11 Samhälle
Här finns ett avsnitt om kommunens befolkningsökn-
ing och om hur omvärlden påverkar kommunen. Här 
finns också ett avsnitt om kommunens miljöarbete un-
der rubriken Hållbar utveckling och naturvård.

14 Medarbetare
Avsnittet handlar om kommunen som arbetsplats. 
Här finns bland annat en redovisning av kommunens 
sjukfrånvaro och framtida pensionsavgångar. Du kan 
också läsa om kommunens arbete med att stärka sin 
arbetsgivarprofil.

16 Ekonomi

Den sista delen i detta kapitel handlar om kommun-
ens finansiella mål. Här beskrivs resultatet av utvärde-
ringen av målen samt en analys av resultaten. 
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Vi jämför oss med andra kommuner

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kom-
munernas kvalitet ur ett invånarperspektiv. Kommunens Kvalitet i Korthet drivs av Sveriges Kommuner och Landst-
ing (SKL). För närvarande deltar 230 av Sveriges 290 kommuner i detta jämförelsenätverk. Resultatet av 2014 års 
mätningar presenterades i Årsredovisning 2014 och sedan dess har en analys gjorts av några av nyckeltalen.

Vi jämför oss med andra kommuner
- en analys kvalitetsmätningar 2014

Sedan hösten 2013 deltar Hylte kommun i det na-
tionella jämförelseprojektet KKiK – Kommunens 
Kvalitet i Korthet som drivs av Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). I projektet undersöks kommun-
ens kvalitet årligen ur fem olika perspektiv för att ge 
medborgare, politiker och andra intressenter en indi-
kation på kvaliteten av kommunens olika tjänster. Om-
rådena som undersöks är kommunens:

• Samhällsutveckling

• Trygghet

• Information och delaktighet

• Tillgänglighet 

• Effektivitet

Förra årets resultat från mätningarna finns i årsre-
dovisningen för 2014. De resultaten har presenterats 
för politiker och ledande tjänstemän i kommunen. 
Grundskolan, särskilt boende, och kostverksamheten 
är områden som i synnerhet har förbättrat sina resul-
tat 2014. Sett till helheten var resultaten i KKiK bättre 
2014 jämfört med resultaten från mätningarna 2013.

En analys av utvalda nyckeltal har genomförts under 
våren och finns i sin helhet i dokumentet Analys av 
kvalitetsmätningar 2014. Urvalet av nyckeltalen är 
gjort där det finns stora eller intressanta skillnader i 

jämförelse med tidigare mätningar. Syftet med analysen 
är att skapa ett kvalitativt underlag för eventuella prio-
riteringar i kommunens mål- och resursplansarbete. 

Under hösten kommer nya mätningar att genomföras 
och resultaten presenteras i slutet av januari 2016.

Nedan visas resultaten från bokslut 2014 och de nyckel-
tal som inte är gråtonade är de som har analyserats. 
Under respektive område finns några exempel på 
förslag till åtgärder som analysen lett till.

Läsanvisning

Färgkod

Hylte tillhör kommunerna med bäst resultat 1

Hylte tillhör kommunerna med näst bäst resultat 2

Hylte tillhör kommunerna med näst sämst resultat 3

Hylte tillhör kommunerna med sämst resultat 4

Resultat saknas X

Trendpil

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

Samhällsutveckling

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

3 ➚

Vad ger företagarnas sammanfattade omdöme om 
företagsklimatet i kommunen?

X ▬

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens in-
vånare?

1 ➙

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

X ▬

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar 
av totala antal bilar?

4 ▬

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

X ▬

När de tre utvalda nyckeltalen inom Samhällsutveck-
ling analyserats har ett antal åtgärder specificerats. 
Nyckeltalet angående hushållsavfall har inte kunnat 
följas upp då ingen inrapportering gjorts till Avfall 
Sverige. Från och med 2015 ska inrapportering ske men 
redan nu visar analysen att arbetet med information 
måste prioriteras för att få fler att välja att återvinna 
hushållsavfall samt att sortera ut matavfall till biogas.

Inom kommunens verksamheter behövs också infor-
mationsinsatser vad gäller miljöbilsalternativ i sam-
band med att nya bilar ska köpas eller leasas. 

För att förbättra nyckeltalet kring inköp av ekologiska 
livsmedel kommer mer fokus att läggas på detta vid 
kommande upphandlingar. 
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Vi jämför oss med andra kommuner

 

Trygghet

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

X ▬

Antal olika vårdare som besöker en hemtjänsttagare 
under 14 dagar

2 ➚

Antal planerat närvarande barn per årsarbetare i för-
skolan

4 ➘

Antal faktiskt närvarande barn per årsarbetare i för-
skolan

1 ➚

Inom verksamheten för hemtjänst kommer arbetet med 
att minska antalet besökande vårdare fortsätta under 
2015, bland annat genom dialog med arbetsgrupperna. 

Inom förskolan visar analysen att Hylte har den 
största differensen mellan planerat och faktiskt antal 
närvarande barn per personal i relation till kommu-
nens jämförelsekommuner. Det innebär att det finns 
kapacitet för att placera ytterligare barn i förskolan.

Information och delaktighet

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

2 ➚

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

3 ➙

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

X ▬

Inget av dessa nyckeltal har analyserats i årets analys.

Tillgänglighet

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

3 ➚

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

2 ➙

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

1 ➚

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

3 ➙

Andel barn som fått plats på förskola på önskat plac-
eringsdatum 3 ➚

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

4 ➙

Väntetid i dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till äldreboende

2 ➘

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

1 ➙

Samtliga nyckeltal inom området Tillgänglighet har 
analyserats och förslag på åtgärder har tagits fram för 
några av dem. Bland annat bör svarstiderna förkortas 
om en kundtjänstfunktion inrättas med en högre kompe-
tensnivå kring verksamhetsspecifika frågor. För att för-
bättra eller bibehålla det goda resultatet kring be-
mötande krävs att bemötandefrågor i allmänhet fort-
sätter att prioriteras, exempelvis under kommunens 
personaldagar.

En åtgärd för att förbättra resultatet för öppettiderna 
är införandet av meröppet på biblioteken. 

Barnomsorgsgruppen arbetar bland annat med att för-
bättra både rutiner för placering på förskola och kom-
munikationen med föräldrarna.

I senaste mätningen kring tillgänglighet visade det sig att hela 97 procent av medborgarna uppfattar att de får ett gott be-
mötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. Läs mer om detta i Årsredovisning 2014.Christina Melin och 
Bodil Carlsson tror att bemötandepolicyn har en del i det goda resultatet. 
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Effektivitet

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?               1 ➙
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de 
nationella proven?

3 ➙

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

2 ➚

Andel behöriga elever till något nationellt program 
på gymnasiet

1 ➚

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

2 ➚

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

1 ➙

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

3 ➘

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 
i kommunen?

3 ➚

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst

1 ➙

Vilket kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och 
serviceboende?

1 ➙

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

1 ➚

Inom området Effektivitet har flera nyckeltal analyse-
rats. Gemensamt för flera av nyckeltalen inom skolans 
område är att det behövs en djupare analys för att se 
vilka insatser som behövs och var de behöver sättas 
in. En gemensam faktor är dock att resultaten i ämnet 
svenska behöver förbättras.

För att få bättre resultat kring kvalitetsaspekter inom 
särskilt boende krävs ett utökat samarbete med andra 
aktörer. Kunderna inom särskilt boende är ändå väl-
digt nöjda och resultatet är det tredje bästa i riket.

Analysen har resulterat i några konkreta åtgärder för att 
minska kostnaderna både inom hemtjänsten och inom 
det särskilda boendet. Bland annat har insatsregistre-
ring införts under våren vilket medför kvalitetssäkring 
av insatserna i verksamheten.

Analys av kvalitetsmätningar 2014     
I dokumentet Analys av kvalitetsmätningar 2014 finns 
de fullständiga analyserna på respekektive nyckeltal. 
För varje nyckeltal som analyserats ges en beskrivning 
av nuläget, det vill säga resultatet från senaste mätnin-
gen. Där kan du också jämföra kommunens resultat 
med resultat från kommuner som liknar Hylte.

De faktorer som har en inverkan på resultatet beskrivs 
och slutligen ges förslag till åtgärder för att kunna 
bibehålla eller förbättra resultat inför kommande mät-
ningar.

Enhetscheferna inom äldreomsorgen är glada för det fina resultatet av 2014 års 
mätning av nöjdhet inom särskilt boende. Av 230 kommuner hamnade Hylte på 
första plats. 

Tommy Fock, rektor på Örnaskolan menar 
att en del i framgången 2014 är goda rela-
tioner och bra bemötande mellan skolverk-
samhetens viktigaste parter; elever, vård-
nadshavare och skola. 

Läs mer om framgångarna i Årsredovisning 2014
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En utvärdering av verksamhetens kvalitet ställt mot de finansiella målen visar att Hylte kommun delvis uppnår god 
ekonomisk hushållning vid delårsbokslut 2015. I juni antog kommunfullmäktige en ny styrmodell med fokus på 
resultatstyrning. Under hösten kommer den nya styrmodellen att arbetas in i organisationen.

Styrmodell

Den nya modellen fokuserar på resultatstyrning till 
skillnad mot den tidigare modellen som hade ett fokus 
på enbart ekonomistyrning. Resultatstyrning innebär 
att kommunens grunduppdrag följs upp och utvärderas 
både vad gäller kvalitet och resurser. För att tydliggöra 
grunduppdraget delas kommunens verksamhet upp i 
sex områden oberoende av nämndsindelning:

• Utbildning och barnomsorg

• Omsorg och hjälp

• Kultur och fritid

• Bygga, bo och miljö

• Näringsliv och arbete

• Kommun och politik

Till dessa områden kommer nyckeltal med kvalitets-
nivåer att kopplas för att kunna utvärdera grundupp-
dragets resultat. 

Om några områden inte når upp till de kvalitetsnivåer 
som beslutats kan mål formuleras för hur arbetet ska 
gå till för att komma tillrätta med bristerna. Men mål 
kan också formuleras kring områden politiken väljer 
att satsa extra på. Det kan till exempel vara mål for-
mulerade utifrån den politiska viljeinriktning för Hylte 
kommun 2015-2018 som fullmäktige beslutade under 
våren 2015. Även i målprocessen används nyckeltal för 
att kunna utvärdera kvaliteten.

För att lyckas med övergången till resultatstyrning har 
en förändring i den ekonomiska årsprocessen gjorts. 
Den nya årsprocessen kommer att börja gälla från och 
med arbete med mål- och resursplan 2017-2019.

Övergången till resultatstyrning sker i två steg, där det 
första steget är beslutet som togs i juni gällande styr-
modellens struktur samt den ekonomiska årsprocessen. 

EXTERNA
INTRESSENTER

KONTOR

ENHET

Målbudget
Målnivåer

Riksdag Regering Myndigheter Medborgare Brukare Media
Lagstiftning Förordningar Föreskrifter Skattemedel Inflytande Insyn

T
j
ä
n
s
t

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

KOMMUN
STYRELSEN

NÄMNDER

P
o
l
i
t
i
k

KF mått

Nämndsmått

Enhetsmått

Nulägesanalys
+ omvärld

Årsrapport
Delårsrapport

Uppföljning
Resultat
Analys

HYLTE KOMMUN Vision

KF mått

KF mått

Nämndsmått

Styrmodell 2015

Policy

Plan, Program, Strategi

Reglemente

Riktlinjer

Delegations
ordning

Intern kontroll

Regler, rutiner

Handlingsplan
Aktivitet

Delegationsbeslut

Intern kontroll

Mål

Månadsrapport
Prognos

Grunduppdrag

Verkställighet

KF mått

Enhetsmått

KF mått

Nämndsmått

Rambudget
Kvalitetsnivåer

Nämndsmått
KF mått
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Styrmodell

Arbetet med steg två kommer att pågå under hösten 
och innebär bland annat att ta fram beskrivningar av 
processerna och hur det praktiska genomförandet ska 
ske. Fullmäktige tar beslut angående steg två under 
hösten.

Vision 2020
Visionen antogs av kommunfullmäktige den 21 septem-
ber 2006 och gäller tills vidare. Den är långsiktig och 
vägledande i allt vårt arbete. Det sätt vi utvecklas på 
blir därmed små steg i den riktningen som politikerna 
pekar ut åt oss. Visionen handlar om allt från bostäder 
till hur Hylte ska utvecklas för att bli en ekonomiskt 
och socialt hållbar kommun. Helt enkelt vad som är 
viktigt för att kommuninvånarna ska trivas här.

Politisk inriktning 2015-2018
Under våren 2015 fastställde kommunfullmäktige den 
nya politiska ledningens mål för mandatperioden 2015-
2018. Genom ett fullmäktigebeslut kan övergripande 
prioriteringar genomsyra hela den kommunala verk-
samheten. Ett inriktningsbeslut skapar en tydlighet för 
både anställda och kommuninvånare. Samtidigt ska-
pas förutsättningar för uppföljning och målstyrning.

Programmets syfte är att Hylte kommun blir en än bättre
plats att bo på för våra invånare, arbeta och driva 
företag i och än mer attraktiv för besökare. För oss är 
det viktigt att ta ansvar för helheten i den kommunala 
verksamheten och arbeta för en god ekonomisk hus-
hållning och en kommunal ekonomi i balans. Arbetet 
ska präglas av framtidstro och förnyelse. Hela kom-
munen ska utvecklas. 

Vår gemensamma värdegrund bygger på alla männi-
skors lika värde. Varje form av diskriminering ska mot-
verkas. Vi kommer verka för jämställdhet i hela den 
kommunala organisationen. Alla människor som söker 
sig till Hylte kommun är välkomna och är en del av vår 
kommuns positiva utveckling. 

Ett modernt samhälle kräver en långsiktigt håll-
bar utveckling och kommunens verksamhet be-
höver därför präglas av ett konsekvent miljöarbete. 
Politiska prioriteringar för FRAMTID HYLTE är 
grundskola och förskola, näringspolitik, äldres trygg-
het, miljö och klimat samt integration. 

Miljö och klimat
• Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska göras 

fossilfria 

• 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 exem-
pel i frågor som rör klimat och miljö 

Näringspolitik
• Förutsättningarna för persontrafik med tåg Hyltebruk – 

Halmstad ska utredas. 

• Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas. 

• Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen 
ska beaktas. 

• Hylte kommun ska delta i regionalt innovationsarbete. 

• Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela 
Hylte kommun

Verksamheterna arbetar nu med att ta fram konk-
reta mål utefter den beslutade politiska viljeinrikt-
ningen. Målen med förslag på kvalitetsnivåer kom-

Integration
• Bred samsyn ska råda för kommunens åtaganden för 

flyktingmottagning. 

• Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas. 

• Mötesplatser för olika kulturer ska skapas. 

Förskola och grundskola
• Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska. 

• Behovet av 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. 

Övrigt
• En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under peri-

oden. I den nya ÖPn ska framtida klimatförändringar 
vägas in. Tilläggen vindkraft och strandskydd ska arbe-
tas in och omprövas i arbetet. Ett moratorium om ny 
vindkraft tills dess en ny ÖP beslutats. 

• Byggnationen av Örnaskolans Låg och mellanstadium 
ska påbörjas under 2015 

• Föreningslivets villkor ska förbättras. 

• ”Rätt till heltid” för kommunens anställda ska införas. 

• Hyltebostäders organisationsform ska utredas. 

• En särskild arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres 
situation kan förbättras. I uppdraget ligger kost, trygg-
hetsboende och social tillvaro. Gruppen kan även initi-
era egna frågor. 

• Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras upp. 

• Påtryckningar gentemot Region Halland och andra 
myndigheter ska intensifieras gällande 

 - Förbifart Torup 
 - Utbyggd kollektivtrafik
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mer att överlämnas till politiken för nytt beslut. När 
beslut tagits kommer målen med kvalitetsnivåerna 
arbetas in i den nya styrmodellen genom mål- och 
resursplansprocessen.

God ekonomisk hushållning
På grund av det pågående arbetet med byte av styrmo-
dell blir utvärderingen av måluppfyllelsen annorlunda 
mot tidigare år. De nya nyckeltalen som ska följas upp 
på övergripande nivå kommer att antas under hösten 
och följs därför först upp i årsredovisningen. Nämn-
dernas måluppfyllelse redovisas på en övergripande 
nivå med hjälp av de befintliga serviceåtagandena. En 
närmare analys av nämndernas måluppfyllelse finns i 
respektive nämnds bokslut. 

Nämndernas mätningar visar att 80 serviceåtagan-
den helt uppnåtts och sju delvis uppnåtts av totalt 93
utvärderade serviceåtaganden. Det är ett bättre resultat
än vid bokslut 2014. Samhällsbyggnadsnämnden 
har uppnått god kvalitet i sina verksamheter medan 
verksamheterna i övriga nämnder delvis uppnått god 
kvalitet. Resultaten varierar mest inom barn- och ung-
domsnämnden men så har nämnden också störst andel 
serviceåtaganden. 

Som helhet är barn- och ungdomsnämndens resultat i 
nivå med bokslutet men de åtaganden som inte upp-
fyllts varierar något. Inom det lagstadgade området 
att barn ska placeras på förskola inom fyra månader, 
har åtagandet bara uppfyllts till två tredjedelar. Andra 
områden där åtaganden inte uppfyllts gäller gymnasie-
verksamheten, andel elever som fått yrkesexamen 
och/eller behörighet till högskolestudier i sin gymna-
sieutbildning. 

Inom omsorgnämnden är måluppfyllelsen bättre än 
vid bokslutet. Åtagandet om svarstid på larm har inte 
kunnat utvärderas vid delåret på grund av att larmsys-
temet bytts ut. 

Arbets- och näringslivsnämnden har fortfarande 
svårigheter att uppfylla målet kring skuldsanering. 
Trycket på enheten är stort eftersom mängden ärenden 
för försörjningsstöd fortsätter att öka.

Under 2014 deltog Hylte kommun för andra gången i 
undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Mät-
ningarna i undersökningen ger en övergripande bild av 
kommunens kvalitet. Under våren har en analys gjorts 
av varför resultatet 2014 såg ut som det gjorde. Läs mer 
under avsnittet Vi jämför oss med andra kommuner
- en analys kvalitetsmätningar 2014.

Tre av de finansiella nyckeltalen når kvalitetsnivåerna 
vid delårsbokslutet medan endast ett nyckeltal når 
kvalitetsnivån i prognosen för helåret. Självfinansie-

ringen av investeringar har ökat kraftigt och kvalitets-
nivån nås med god marginal. Jämfört med bokslut 
2014 har även den prognostiserade soliditeten för-
bättrats.

Orsaken till att inte fler nyckeltal når kvalitetsnivåerna 
är framförallt de senaste årens höga investeringstakt 
med ökad upplåning som följd samt nämndernas stora 
budgetavvikelser. Efter att nämnderna i april prognos-
tiserade stora avvikelser beslöt kommunfullmäktige 
om ett besparingspaket med bland annat investerings-
stopp för att försöka förbättra de ekonomiska resul-
taten vid årets slut.

Resultaten av mätningarna av de ekonomiska nyckel-
talen ställt mot nämndernas mätningar av kvaliteten i 
verksamheterna gör att kommunen bedöms ha delvis 
god ekonomisk hushållning under 2015.

Intern kontroll
Intern kontroll är ett komplement till kommunens styr-
modell. Den är till för att skapa ordning och reda och 
skapa trygghet i hela organisationen. Nämnderna ans-
varar för att det årligen upprättas en intern kontroll-
plan. De ska också se till att den interna kontrollen
är tillräcklig och att rapportering av resultatet sker till 
revisorer och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
ett övergripande och samordnande ansvar för den in-
terna kontrollen. 

För kommunstyrelsens del kommer det större kontroll-
arbetet att ske under hösten 2015 och det kommer 
att redovisas i bokslutet. Det arbete som gjorts under 
våren 2015 är gjort mot bakgrund av de brister som 
uppmärksammades 2014. Ett exempel på ett sådant 
arbete är kommunens hantering av leverantörsfaktu-
ror. Bland annat pågår ett arbete med att få korrekt 
adresserade leverantörsfakturor.

Samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens 
kontroller varierar per kvartal, delår eller helår. Av 
det arbete som redovisats första halvåret har två ru-
tiner haft brister. Att rutinerna inte fungerat fullt ut 
förklaras med personalbrist. Nämnderna kommer att 
genomföra ytterligare kontroller under hösten vilket 
kommer att redovisas i bokslutet. 

Arbets- och näringslivsnämnden har under 2015 ar-
betat med att åtgärda de avvikelser som uppmärksam-
mades föregående år. Det område där avvikelser kunde 
konstateras har nu förbättrats. Området avser arbets-
marknadsåtgärder där samtliga deltagare nu har en in-
dividuell handlingsplan. Övriga områden visar inte på 
några avvikelser.

För 2015 har barn- och ungdomsnämndens interna 
kontrollplan reviderats och innehåller nio områden 
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mot tidigare tre. Majoriteten av kontrollerna kom-
mer att genomföras under hösten 2015. Detta arbetet 
kommer att redovisas i bokslutet. 

Under 2014 kunde barn- och ungdomsnämnden kons-
tatera att rutinen för att erbjuda barnomsorg inom 
fyra månader inte fungerat. Rutinen har heller inte 
kunnat uppfyllas helt och hållet 2015. Orsaken är 
platsbrist. För att åtgärda problemet kommer två nya 
avdelningar på Sörgårdens förskola att tillkomma. 
Innan avdelningarna är färdigställda kommer till-
fälliga lokaler att nyttjas.

Av den interna kontroll omsorgsnämnden genomfört 
2015 har rutinerna för samtliga områden fungerat. 
Det innebär även att de avvikelser som iakttogs 2014 
är åtgärdade. 

Räddningsnämnden har inte haft någon intern kon-
trollplan för 2014 eller 2015. Handlingsprogram för 
arbete med skydd mot olyckor och extraordinära 
händelser utgör för närvarande räddningsnämndens 
interna kontrollplan. En ny plan kommer att utformas 
till 2016. 

Hylte kommun har från och med 2015 en gemen-
sam överförmyndarnämnd med Halmstads och 
Laholms kommun där Halmstads kommun tagit fram 
en gemensam intern kontrollplan för 2015. Rappor-
tering sker en gång per år till överförmyndarnämnden. 

Bostadstiftelsen Hyltebostäder har utarbetat en intern 
kontrollplan för 2015. De flesta kontroller genomförs 
under andra halvåret vilket kommer att redovisas i 
bokslutet.
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Att kommunens befolkning ökar är mycket positivt. Sedan årsskiftet har befolkningen ökat med 199 invånare. Det 
är en utmaning för kommunen att hinna med i tillväxten då det bland annat medför att behovet av barnomsorg 
ökar. Under första halvåret 2015 beslutade fullmäktige att bygga ut Sörgårdens Förskola för att kunna ta emot 
fler förskolebarn.     

Samhälle

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

Många människor på flykt
Vid årsskiftet 2014/2015 var det enligt UNHCR 59,5 
miljoner människor, varav hälften barn, som befann 
sig på flykt undan krig, förföljelser och konflikter. 

I Sverige sökte under årets första halvår närmare 
29 000 människor asyl, en minskning med 3 000 perso-
ner under motsvarande period i fjol. Minskningen, enligt 
Migrationsverket, beror på en förändrad fördelning av 
asylsökande i Europa kombinerat med en ändrad bild av 
Sverige som mottagarland. Migrationsverkets bedöm-
ning är att antalet asylsökande till Sverige kommer
vara fortsatt högt 2015, men lägre än 2014. Det
senaste planeringsantagandet är att 74 000 personer 
kommer ha sökt asyl i Sverige vid utgången av 2015. 

Kommunens befolkning ökar
Folkmängden ökar snabbt i Hylte. Den sista juni hade 
kommunen 10 477 invånare vilket är en ökning med 
199 invånare sedan årsskiftet. 

Invånarantalets förändring mellan 2004 och delår 2015

Att kommunens befolkning ökar är mycket positivt. 
Samtidigt är det en utmaning för kommunen att hinna 
med i denna tillväxt. Med en växande befolkning ökar 
bland annat behovet av fler verksamhetslokaler. Mot 
denna bakgrund kommer exempelvis Sörgårdens för-
skola byggas ut för att kunna ta emot fler förskolebarn.     

Konjunkturläget
Svensk BNP växte med måttliga 0,4 procent första 
kvartalet 2015. Återhämtningen i ekonomin dröjer 
mycket på grund av att den viktiga exporttillväx-
ten inte tilltagit. Samtidigt hämmas tillväxten av låg 
inhemsk efterfrågan. Framåtblickande indikatorer 
visar att exporten kommer öka då bland annat åter-
hämtningen i euroländerna ser ut att stå på fastare 
grund, i synnerhet i Sydeuropa. Hushållens sparkvot 
väntas däremot vända nedåt först 2017 och 2018.

I likhet med föregående år fortsätter sysselsättningen 
att utvecklas i positiv riktning. Samtidigt ökar också 
arbetskraften, vilket medför att arbetslösheten förblir 
hög. Först under 2017 väntas arbetslösheten, enligt 
Konjunkturinstitutet, nå under 7 procent. 

Den svaga konjunkturen har bidragit till en mycket låg 
inflation. Inflationen tros ha bottnat och målet på 2,0 
procent nås först 2018. 

I februari hölls ett seminarium inom projektet Integration Hylte
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Hylte kommuns energi- och klimatstrategi Kommentar Trend

✔
1 Energistrategiska frågor i kommunens pla-
nering.

Arbetet med att ta fram en ny VA-plan pågår i kommunen. Klimatanpassning 
kring VA-frågorna ingår i uppdraget.

➙

✔

2 Självförsörjningsgrad av elproduktion ska 
öka i kommunen.

Flera vindkraftverk är uppförda i kommunen. Vattenkraftproduktionen i kom-
munen motsvarar ungefär den mängd elenergi som kommuninvånarna an-
vänder. Solceller börjar dyka upp lite här och var i kommunen och energiråd-
givaren arbetar aktivt med att få ut information till kommuninvånarna.

➙

✔
3  Energianvändnigen i kommunens lokaler 
ska minska.

Ett energieffektiviseringsprojekt har pågått under tiden 2010-2014. Målsätt-
ningen var att minska energianvändningen i kommunens lokaler med 10 % till 
2014 vilket nästintill nåddes. 

➙

●
4 Byggprojekt med optimal energi- och 
resursanvändning.

Projektering för om- och nybyggnad av Örnaskolans låg och mellanstadium 
har pågått våren 2015. Energi- och miljöanvändning har funnits med i pro-
jekteringen.

➙

✘
5 Ingen olja till uppvärmning i kommunens 
lokaler.

Istället för att minska andelen fossil värme 2009-2014 har kommunen ökat 
andelen från 15,2% till 19,5%.

➘

●
6 Bara miljögodkända vedpannor i kom-
munen.

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

➙

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

Andelen förnybart bränsle eller el i kommunens bilar är 8%.
➙

●
8 Ökat antal resenärer med kollektivtrafik. Andelen bussresor i tjänsten har ökat mycket sedan kommunen fått 

företagskort på Hallandstrafiken för interna resor. Antalet resor per kommun-
invånare är stabilt och ligger bra till för att vara en landsbygdskommun. 

➚

✔
9 Ökad andel konsumtion av ekologiska livs-
medel.

Andelen ekologiskt livsmedel fortsätter att öka. För att nå det nationella målet 
på 25 % pågår nu en ny upphandling tillsammans med Laholms kommun där 
fler ekologiska livsmedel efterfrågas. 

➚

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

From januari 2015 har Hyltebostäder och Hylte kommun endast el märkt med 
Bra Miljöval vilket innebär 100 % förnybara källor. Bra Miljöval är den hårdaste 
miljömärkningen. 

➚

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

Kommunen är delaktig i föreläsningsserien och diskussionsgruppen Café Plan-
et i samarbete med Studiefrämjandet som syftar till att lyfta klimatproblema-
tiken och få fler att engagera sig lokalt.

➙

Hållbar utveckling och naturvård
Av de elva målen i kommunens energi- och klimatstrategi uppfylls sex helt, tre uppfylls delvis och två uppfylls inte. 
I samarbete med Studiefrämjandet planeras en föreläsningsserie, Café Planet, till hösten. Syftet är att öka kunska-
pen om hållbar utveckling. Café Planet handlar om att knyta kontakter, bygga nätverk och samordna miljöinitiativ 
och initiativ med social inriktning och är öppet för alla.

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

används symboler

Teckenförklaring

Förändringen över tid visas genom trendpilar

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt

● Betyder att målet är delvis uppfyllt

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt

– Betyder att målet inte har utvärderats

Resultatet är förbättrat sedan föregående mätning ➚

Resultatet är likvärdigt med föregående mätning ➙

Resultatet är försämrat sedan föregående mätning ➘

Det finns inget värde att jämföra med ▬
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Länstyrelsen har beviljat Hylte kommun medel för anpassning och information om Bosgård i Torup.

Analys
Hyltebostäder och kommunen har skrivit avtal om 
inköp av miljömärkt el. Avtalet började gälla den 1 
januari 2015. Avtalet innebär att kommunen köper in 
100 procent miljömärkt el.

I slutredovisningen av energieffektiviseringsprojektet 
blev det tydligt att målet med minst 30 procent förny-
bart bränsle i kommunens bilar inte uppnåtts. För att 
framöver uppnå målet kommer det att tas fram tydliga 
regler kring vilka typer av bilar som får köpas in. Ett 
arbete med elbilsinköp pågår.

Arbetet med optimal energi- och resursanvändning 
måste vara ett ständigt pågående arbete där energi- och 
miljöstrateger bjuds in på ett tidigt stadium i planer-
ingen. Riktlinjer för byggande i Hylte kommun med 
fokus på energieffektivisering bör tas fram. 

Kommunen är på god väg att närma sig målet om att 
köpa in minst 25 procent ekologiska livsmedel. Under 
2015 kommer ett flertal upphandlingar avslutas. De 
här upphandlingarna kommer ge kommunen bättre 
förutsättningar att uppnå målet.

Åtgärder för att få bort olja för uppvärmning i kom-
munens lokaler har pågått under flera år. På grund av 
att pelletspannan i Torups skola haft tekniska problem 
har oljereserven gått in. Detta har bidragit till höjda 
siffror för fossil uppvärmning. 

För att få fastighetsägare i kommunen att elda i miljö-
godkända pannor har det bjudits in till informations-
träffar i ämnet under många år. I kommunens tätorter 
gör kommunen tillsyn när grannar upplever eldning 
som ett problem. 

Att man numera enkelt kan kvittera ut Hallandtrafik-
ens resekort i kommunens växel har stimulerat resan-
det med kollektivtrafik i tjänsten. Löpande diskussioner
hålls med Hallandstrafiken och Region Halland om 

utökad turtäthet och nya linjer för att öka antalet
resenärer i kommunen. Ett hot om nedläggning finns 
för Krösatåget sträckan Halmstad – Nässjö – Jönköping 
vilket skulle få negativa konsekvenser för möjligheten 
att åka kollektivt i kommunen. Politikerna driver 
frågan om en nystartad tågsträcka Hylte – Halmstad.  

Viktiga händelser första halvåret 2015
Ett LOVA-projekt (Naturvårdsverkets lokala vatten-
vårdssatsning) som syftar till att hitta ett nytt förvalt-
ningsövergripande arbetssätt vid framtagande av en 
VA-plan för Hylte kommun pågår för fullt. VA-planen 
kommer presenteras för nämnden våren 2016. Arbe-
tet med att sammanställa en VA-översikt och nuläges-
beskrivning är klart. Ett förslag till en VA-strategi där 
ställningstaganden för VA-verksamheten redogörs har 
sammanställts och ska presenteras för samhällsbygg-
nadsnämnden i höst. Därefter återstår att kostnads-
beräkna åtgärder och föreslå en tidsplan för genom-
förandet. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att pre-
sentera lämpliga elbilar som ska leasas vid nästa leasing-
period. Möjligheten att ladda dessa elbilar med hjälp av 
solceller utreds också. Arbetet beräknas vara klart till 
hösten 2015. Projektet med energieffektivisering har 
avslutats under 2014 och slutredovisas under 2015.

Två LONA-projekt (Naturvårdsverkets lokala natur-
vårdssatsning) har beviljats Hylte kommun av Länssty-
relsen. Projekten handlar om tillgänglighetsanpassning 
och information på platserna Bosgård i Torup och La-
hults kvarndamm i Rydöbruk. 

En motion om giftfri förskola har hanterats under året. 
Mot bakgrund av motionen har riktlinjer för giftfritt 
byggande vid ny- och ombyggnationer av förskolor 
och skolor tagits fram. Riktlinjerna är ännu inte an-
tagna utan förväntas bli det under hösten 2015.
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Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik är viktigt inför framtiden. Med en allt starkare 
konkurrens om arbetskraften och då i synnerhet om medarbetare med högskoleutbildning är det viktigt för kom-
munen att både kunna behålla och rekrytera nya medarbetare i framtiden.  

Medarbetare

Hälsa
Friskhälsotalet ligger på 94,4 procent vid delår 2015. 
Det är en ökning med 0,2 procentenheter i förhållande 
till delårsbokslut 2014 och oförändrat i förhållande till 
årsbokslut 2014. Andelen medarbetare med långtids-
sjukfrånvaro har minskat med 3,8 procentenheter. 
Arbetet med uppdrag hälsa för medarbetare med hög 
korttidssjukfrånvaro fortsätter och under våren har ett 
arbete påbörjats med att kartlägga stressnivåer och ar-
betsbelastning hos kommunens chefer. Kartläggningen 
kommer att ligga till grund för fortsatt hälsofrämjande 
arbete.

Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, %

Delår
2015

Delår 
2014 Avvikelse

Totalt för alla arbetstagare 5,6 5,8 -0,2

   Kvinnor 6,3 6,4 -0,1

   Män 2,1 3,1 -1,0

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

   Personer mellan 30-49 år 5,8 5,8 -

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

Varav Långtidsfrånvaro* 54,4 58,2 -3,8

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, %

Sjukfrån-
varo

Varav långtids-
sjukfrånvaro

Kommunledning 1,5 0,00

Barn- och ungdom 5,5 56,0

Omsorg 6,6 55,2

Samhällsbyggnad 6,3 65,5

Arbets- och näringsliv 2,8 11,6

Totalt 5,6 54,4

Rekrytering
Trainee Halland
Traineeprogrammet i Halland syftar till att främja en 
långsiktig försörjning av ledar- och specialistbefattnin-
gar, 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.

Under våren har rekryteringen inför starten av den fjärde 
traineeomgången avslutats. Den omfattande rekry-
teringen bestående av skypeintervjuer, gruppövningar, 

personlighetstester och fysiska intervjuer resulterade i 
att samhällsbyggnadskontoret från och med september 
månad kommer att anställa en projektingenjör. 

Pensioner
Under de första sex månaderna 2015 har nio med-
arbetare gått i pension. Sex medarbetare på omsorgs-
kontoret, två medarbetare på barn- och ungdoms-
kontoret samt en medarbetare på kommunlednings-
kontoret. 

Under de närmaste tio åren kommer 213 medarbetare 
att nå pensionsåldern. Det motsvarar cirka 25 procent 
av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. De 
största pensionsavgångarna återfinns inom grupper-
na omsorgsassistenter och lärare.

Pensionsavgångar 2016-20 2021-25 Totalt

Omsorgsassistenter 24 51 75

Legitimerad personal (OK) 3 6 9

Lärare (grundskola o gymnasie) 15 13 28

Förskolelärare 4 13 17

Fritidspedagog 1 3 4

Barnskötare/dagbarnvårdare 7 7 14

Elevassistenter - 2 2

Fastighet/park/anläggning - - -

Kost- och lokalvårdspersonal 7 11 18

Administrativ personal 7 4 11

Chefer 3 7 10

Teknisk personal 2 2 4

Övriga 8 13 21

Total 81 132 213

Löneöversyn 2015

Under årets första månader pågick ett intensivt arbete 
med 2015 års löneöversyn. I och med att alla centrala 
löneavtal var klara inför årets löneöversyn fanns en 
grundförutsättning för att lönearbetet skulle bli klart 
till den första april. Med goda insatser från alla in-
blandade parter blev utfallet sådant att alla månadsav-
lönade fick sin nya lön utbetald med aprillönen. 

Personalförmåner
För att stärka sin arbetsgivarprofil för kommunen ett 
målmedvetet arbete genom flera olika satsningar. 
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• Bruttolöneavdrag för personbil, privat hälso- och 
sjukvård med mera.

• Årskort på Hallandstrafiken kan köpas och av-
betalas genom nettolöneavdrag.

• Friskträningskort subventioneras till månads-
anställda. Förmåner som ingår i kortet är tillgång 
till träningslokal, simbassäng, längdskidåknings-
spår och deltagande i friskvårdspass. 

• Det nya chef- och ledarprogrammet är uppbyggt 
i tre nivåer där nivå ett och två är obligatoriska. 
Innehåll och omfattning av nivå tre kommer att 
bygga på utvärderingar av nivå ett och två samt 
utifrån individuellt behov. Den första nivån i chef- 
och ledarprogrammet syftar till att ge grundläg-
gande kunskaper som varje chef i Hylte kommun 
behöver i sin roll. Målsättningen med nivå två är 
att ge förutsättningar och verktyg för att utveck-
las i rollen som chef och i det personliga ledarska-
pet. Under första halvåret 2015 har nivå ett på-
börjats och fem heldagsutbildningar har genom-
förts, ytterligare utbildningstillfällen kommer att 
genomföras till hösten då även nivå två påbörjas. 

• Morgondagens ledare är ett samverkansprogram 
mellan kommunerna i Halland, förutom Kungs-
backa, samt Region Halland. Syftet är att arrang-
era ett kvalificerat chefsförsörjningsprogram med 
målet att identifiera och utveckla nya chefer/ledare. 
Programmet riktar sig till tillsvidareanställda som 
har intresse, ambition och potential att utvecklas 
mot en framtida chefsroll. 

• Under första halvåret 2015 startade tredje omgån-
gen av Morgondagens Ledare. En medarbetare från 
Hylte kommun deltar i programmet och ett antal 
kurser har genomförts för att förbereda deltagarna 
på eventuella chefsroller. Rekryteringen inför den 
fjärde omgången har startat och beräknas vara 
klar under hösten, antalet sökande till programmet 
2016 var 15 stycken, vilket är en ökning med 50 
procent från senaste rekryteringsomgången.

Medarbetare i Hylte Kommun

Personalen i siffror Delår
2015

Delår
2014

Avvikelse

Antal anställda 926 900 26

     Tillsvidareanställda 824 815 9

     Visstidsanställda 102 85 17

Andel män % 13,8 12,4 1,4

Andel kvinnor % 86,2 87,6 -1,4

Genomsnittlig anställningstid, år 14,1 14,2 -0,1

    för män 9,7 9,3 0,4

    för kvinnor 15,0 14,9 0,1

Medelålder (år) 45,7 45,9 -0,2

Medelsysselsättning (%) 89,6 89,1 0,5

Antal pensioneringar 7 6 1

Personalkostnader (mkr) 207,2 204,6 2,6

Årsarbetare 745,3 732,8 12,5

Hylte kommun hade 926 medarbetare vid delår 2015. 
Av dessa var 824 tillsvidareanställda och 102 visstids-
anställda. Det innebär en ökning med 26 medarbetare i 
förhållande till föregående år. Detta kan förklaras med 
en stor ökning av barn/elever inom främst förskola och 
grundskola.

Lean – Medarbetardrivet förbättringsarbete
Kommunens medarbetardrivna förbättringsarbete med 
stöd av Lean har under våren 2015 varit fortsatt ak-
tivt med goda resultat, det visar de utvärderingar som 
gjorts under våren. Lean i Hylte bygger på att ta till 
vara samtliga medarbetares kompetens och engage-
mang och syftar till att arbeta smartare genom att göra 
fler delaktiga i förbättringsarbetet och därmed skapa 
förutsättningar för en bra arbetsmiljö.

Från kommunledningskontoret genomfördes under 
våren 38 olika aktiviteter med syfte att stödja och in-
spirera utvecklingsarbetet bland kommunens olika 
verksamheter. Bland annat har det genomförts ytter-
ligare en grundkurs för nya chefer och medarbetare. 
Ett utökat samarbete med Ljungby kommun har också 
startat upp där bland annat chefer från bägge kom-
muner kunnat träffas och byta erfarenheter med var-
andra.
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Kommunens nyckeltal för att mäta god ekonomisk hushållning är nya för 2015. Utifrån resultatet är bedömningen 
att Hylte kommun haft delvis god ekonomisk hushållning det första halvåret. Samma bedömning görs även i prog-
nosen för helår 2015. Endast kvalitetsnivån för självfinansiering av investeringar uppnås både i delårsbokslutet och 
i prognosen. Jämfört med bokslut 2014 har också den prognostiserade soliditeten förbättrats.

De finansiella nyckeltalens resultat uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomi

Årets resultat
Delår 
2015

Prognos 
2015

Bokslut 
2014

Delår 
2014

Årets resultat (mkr) 3,8 9,3 11,8 1,1

Jämförelsestörande poster (mkr) - 4,0 - -

Årets resultat exkl. 
jämförelsestörande poster (mkr) 3,8 5,3 11,8 1,1

Årets resultat i relation till skatte-
intäkter och kommunalekonomisk 
utjämning (%) 1,4 1,7 2,3 0,4

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning 
är att det råder balans mellan intäkter och kostnader.
En vanlig tumregel är att resultatet över en längre 
period bör ligga över två procent av skatter och utjämn-
ing. Det ger flera goda förutsättningar, däribland hög 
självfinansieringsgrad av investeringar. Under hela plan-
perioden fram till 2017 ligger det budgeterade resulta-
tet på över 2 procent av skatter och utjämning.

Resultatets andel av skatter och utjämning ska upp-
gå till minst 2,0 procent. Det fastställda resultatet vid 
delår 2015 på 3,8 mkr motsvarar dock 1,4 procent 
vilket innebär att kvalitetsnivån inte uppnåtts. Det 
prognostiserade resultatet på 9,3 mkr är bättre men 
når ändå inte upp till 2,0 procent.  

Delårsbokslut
Jämfört med periodbudgeten innebär resultatet på 3,8 
mkr en negativ avvikelse med 5,8 mkr. Avvikelsen kan 
till stor del och i likhet med tidigare delårsbokslut, 
förklaras med en kraftig ökning av kommunens semes-
terlöneskuld. Eftersom större delen av semesteruttaget 
sker under juli och augusti innebär det att antalet in-
nestående semesterdagar blir högt i juni. Detta medför 
att förändringen av skulden och därmed kostnaden blir 
kraftig. Kostnaden uppgår till 7,2 mkr. 

Finansiella nyckeltal Kvalitetsnivå 
budget 2015

Delår 2015 Prognos 2015 Trend
helår

Årets resultat i relation till skatteintäkter ska vara 2 %. 2,6 % 1,4 % ✘ 1,7 % ● ➘
Kostnadsökningen ska inte vara högre än ökningen av skatter och bidrag. 2,2 mkr 2,8 mkr ✔ -2,5 mkr ✘ ➘
Soliditeten ska uppgå till minst 30 %. 28,1 % 27,1 % ✘ 28,8 % ● ➚
Självfinansieringen av investeringar ska vara minst 80 %. 95,4 % 113,4 % ✔ 138,3 % ✔ ➚
Långfristiga låneskulden ska inte överstiga 50 % av anläggningstillgångarnas värde. 64,1 % 64,2 % ✘ 64,6 % ✘ ➘
Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde ska minska. -0,4 procent-

enheter
-0,3 procent-

enheter✔
0,1 procen-
tenheter ✘ ➘

I tabellens första kolumn finns de kvalitetsnivåer som beslutats för 
de finansiella nyckeltalen. I andra kolumnen finns de nivåer som 
beräknats i budget 2015 med som information. Utvärderingen görs 
för resultaten vid delåret och i prognosen jämfört med kvalitets-

nivåerna för nyckeltalen inte mot de budgeterade nivåerna. För att 
ge en snabb överblick av resultatet av utvärderingen av nyckeltalen 
används symbolerna nedan:

Förklaring till tabellen

✔ Betyder att målet är helt uppfyllt

● Betyder att målet är delvis uppfyllt

✘ Betyder att målet inte är uppfyllt

– Betyder att målet inte har utvärderats

Resultatet är förbättrat sedan föregående mätning ➚

Resultatet är likvärdigt med föregående mätning ➙

Resultatet är försämrat sedan föregående mätning ➘

Det finns inget värde att jämföra med ▬
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Årsprognos
Årets resultat per den 31 december 2015 prognosti-
seras till 9,3 mkr. I relation till skatter och utjämning 
är det 1,7 procent, även det sämre än 2,0 procent. 

I samband med prognosen efter fyra månader prognos-
tiserade nämnderna en negativ avvikelse på 10,6 mkr. 
Detta fick fullmäktige att på förslag från kommunsty-
relsen besluta om en rad besparingsåtgärder för att 
förbättra resultatet vid årets slut. Bland annat besluta-
des om investeringsstopp, stopp för övertid samt att 
administrativa tjänster ska vakanshållas i minst tre 
månader.

Kortfattat förklaras det prognostiserade resultatet med 
nämndernas samlade negativa avvikelse på 3,4 mkr 
samt lägre skatter och utjämning än budgeterat. Däre-
mot stärks resultatet av låga räntekostnader och lägre 
avskrivningar än budgeterat samt en ej budgeterad 
återbäring från försäkringsbolaget AFA för premier 
avseende 2004.

Återbäringen från AFA beror på reformeringen av sjuk-
försäkringssystemet som ägde rum 2008. Reformerin-
gen ledde till en kraftig minskning av utbetalade sjuk-
försäkringar. Det har gjort att AFA har kunnat minska 
sina reserver för framtida utbetalningar och återbetalat 
stora belopp till kommuner och landsting, vilket också 
gjordes 2012 och 2013. Under hösten 2015 väntas 
Hylte kommun få 4,0 mkr. 

Balanskrav och resultatutjämningsreserv

Balanskravet
Delår 
2015

Prognos 
2015

Bokslut 
2014

Delår 
2014

Resultat 3,8 9,3 11,8 1,1

Avgår vinster vid avvyttring - - -0,2 -

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 3,8 9,3 11,6 1,1

Avgår medel från RUR - - - -

Tillkommer medel till RUR - - - -

Årets balanskravsresultat 3,8 9,3 11,6 1,1

Balanskravsresultat från tidigare år - - - -

Summa balanskravsresultat 3,8 9,3 11,6 1,1

Enligt balanskravet, infört i kommunallagen 2000, 
måste en kommun ha en ekonomi i balans och redovisa 
högre intäkter än kostnader efter att realisationsvinster 
exkluderats. Endast balans mellan intäkter och kost-
nader är dock inte tillräckligt. Positiva resultat över en 
längre tid krävs för att säkra det egna kapitalet och 
bygga upp medel för reinvesteringar. Hylte kommun 
uppfyller efter sex månader balanskravet och väntas 
även göra det i årsprognosen. Vidare har kommunen 
inget negativt resultat från tidigare år som behöver 
regleras.

Från och med 2013 finns möjligheter att bygga upp 
reserver inom ramen för det egna kapitalet. Resultat-
utjämningsreserver gör det möjligt att sätta av en del 
av överskottet i goda tider för att täcka negativa re-
sultat vid en lågkonjunktur. Med det prognostiserade 
resultatet på 9,3 mkr har kommunen enligt kommun-
fullmäktiges riktlinjer ingen möjlighet att reservera yt-
terligare medel 2015. 

Nettokostnadens andel av skatter och utjämning
Kommunens nettokostnadsandel av skatter och utjäm-
ning ger ett överskådligt mått på kommunens ekono-
miska utveckling och balans mellan intäkter och kost-
nader. För att bibehålla ett kort- och långsiktigt finan-
siellt handlingsutrymme krävs att det återstår en andel 
av skatter och utjämning. I relation till vilket utrymme 
som finns påverkas möjligheten att möta exempelvis 
investeringstoppar och ökade pensionskostnader. En-
ligt nyckeltalets kvalitetsnivå får nettokostnaderna 
uppgå till högst 98,0 procent av skatter och utjämning. 

Delårsbokslut
Nyckeltalet vid delårsbokslutet uppgår till 98,3 pro-
cent vilket får anses vara en bra nivå med tanke på 
semesterlöneskulden. 

Finansnettots andel av skatteintäkter och utjämning 
har sjunkit jämfört med motsvarande period i fjol. 
Denna utveckling beror på det låga ränteläget, kom-
munens genomsnittliga inlåningsränta har sjunkit till 
låga 0,66 procent. 

Årsprognos
På årsbasis väntas nettokostnaderna göra anspråk på 
98,3 procent av skatteintäkter och utjämning. Det är 
sämre än budget med 0,9 procentenheter och sämre än 
motsvarande period från i fjol med 0,6 procentenheter. 
Utesluts den jämförelsestörande posten från AFA på 
4,0 mkr, ökar nettokostnadernas andel med ytterligare 
0,7 procentenheter till 99 procent. 

Finansnettots andel av skatter och utjämning ligger i 
årsprognosen på samma nivå som vid delåret, 0,6 pro-
cent. Samtidigt ska det påpekas att låneskulden är hög. 
En liten ökning av kommunens inlåningsränta kom-
mer få stor effekt kostnadsmässigt. Utrymmet kvar till 
kommunens verksamheter blir då mindre. 

Med de investeringar som planeras kommer trenden 
med ökade avskrivningar att fortsätta. Ökningen blir 
dock inte stor 2015 med anledning av det investe-
ringsstopp som beslutades i juni. Även växande av-
skrivningar medför att utrymmet till verksamheterna 
krymper. 
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Skatte- och nettokostnadsutveckling

Kostndsökning i mkr
Delår 
2015

Prognos 
2015

Bokslut 
2014

Delår 
2014

Skatter och utjämning 14,4 30,1 17,0 8,4

Verksamhetens nettokostnad 
inkl. finansnetto 11,6 32,6 10,7 4,0

Skillnad 2,8 -2,5 6,2 4,4

Enligt fastställd budget för 2015 ska kostnadsök-
ningen vara lägre än ökningen av skatter och utjäm-
ning med 2,2 mkr.

Delårsbokslut
I delårsbokslutet överstiger skatter och utjämning kost-
naderna med 2,8 mkr vilket är bättre än den budget-
erade nivån. 

Årsprognos 
Tabellen ovan visar att nettokostnaderna inklusive fi-
nansnettot för helåret väntas öka snabbare än det finns 
täckning för i ökade skatteintäkter och utjämning. En 
sådan bild visar att det finns ett behov av att sänka 
kostnadsökningen. 

Att nettokostnaderna i prognosen ökar kraftigare
än skatter och utjämning beror på nämndernas nega-
tiva avvikelse. Kommunfullmäktiges beslutade åtgärds-
paket med bland annat investeringsstopp väntas 
bromsa den negativa avvikelsen. Dessutom motverkas 
ökningen av återbäringen från AFA. 

I prognosen hålls skatteunderlagets utveckling tillbaka 
på grund av en ändrad preliminär slutavräkning från 
SKL än den budgeterade (162 kronor per invånare). 
Jämfört med budgeten, innebär den nya slutavräkningen 
en sänkning av skatteintäkterna med 122 kronor per 
invånare. Det bör ändå framhållas att skatteunderlaget
väntas öka påtagligt 2015 jämfört med 2014. 
Ökningen hänger samman med utvecklingen i Sverige
i stort med större ökningar av löner och pensioner
samt ändrade avdragsregler för pensionssparande. 

Soliditet enligt balansräkningen

Procent
Delår 
2015

Prognos 
2015

Bokslut 
2014

Delår 
2014

Soliditet 27,1 28,8 27,4 26,5

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del 
av kommunens tillgångar som finansierats med egna 
medel. Förändringen i detta mått är beroende av 
investeringstakt, nyupplåning, andra skuldföränd-
ringar samt det ekonomiska resultatet. Måttet bör stu-
deras ur en flerårsperiod för att se om det finns en kapital-
uppbyggande eller kapitalförbrukande trend.

Delårsbokslut
Soliditeten vid delårsbokslutet uppgår till 27,1 procent 
vilket är i nivå med bokslut 2014 och 0,6 procenten-
heter högre än delårsbokslutet 2014. Det är lägre än 
kvalitetsnivån på 30,0 procent. För att komma upp i 
30,0 procent hade kommunen behövt ett resultat på 
21,0 mkr.

Årsprognos 
Den prognostiserade soliditeten ligger på 28,8 procent 
vilket är 1,7 procentenheter bättre än vid delåret. Det 
är även en nivå som ligger över de tre senaste åren. Att 
soliditeten väntas stärkas jämfört mot tidigare år kan 
relateras till det investeringsstopp kommunfullmäk-
tige fattade beslut om den 17 juni 2015. Förändringen 
av tillgångarna beräknas därmed bli lägre än föränd-
ringen av det egna kapitalet, det vill säga det prognos-
tiserade resultatet, 9,3 mkr. För att komma upp i en 
soliditet på 30 procent i prognosen behövs ett resultat 
på 16,8 mkr.

Kommunens soliditet är låg och om soliditeten ska öka 
till 30 procent krävs att kommunen i högre utsträck-
ning kan finansiera kommande investeringar med egna 
medel. Det krävs också att nämnderna klarar av att 
bedriva sina verksamheter inom angiven budgetram.

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse

Procent
Delår 
2015

Prognos 
2015

Bokslut 
2014

Delår 
2014

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse -11,9 -10,7 -13,4 -17,4

Enligt den kommunala redovisningslagen ska pension-
er intjänade fram till 1998 redovisas utanför balans-
räkningen i en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindel-
sen är likväl ett reellt åtagande. Om soliditeten ska 
bli rättvisande krävs att ansvarsförbindelsen läggs in 
som en avsättning i balansräkningen. Beaktas ansvars-
förbindelsen sjunker soliditeten till -11,9 procent, vid 
bokslutet prognostiseras -10,7 procent. I förhållande 
till bokslutet 2014 (-13,4 procent) är det en ökning.

Investeringar och självfinansieringsgrad
Delår 
2015

Prognos 
2015

Bokslut 
2014

Delår 
2014

Investeringsvolym (mkr) 18,3 31,3 45,7 25,9

Investeringar/avskrivningar (%) 107,6 92,1 143,7 166,3

Investeringar/skatter och 
utjämning (%) 6,8 5,9 9,1 10,2

Självfinansieringsgrad (%) 113,4 138,4 95,4 64,3
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För 2015 uppgår Hylte kommuns investeringsbudget 
till 40,6 mkr. Investeringsanslag överförda från tidigare 
år uppgår till 21,5 mkr, vilket gör att investeringsbud-
geten totalt uppgår till 62,1 mkr. 

Under det första halvåret har kommunen investerat 
för 18,3 mkr, cirka 29,5 procent av investeringsbud-
geten. Det prognostiserade för investeringsutfallet 
vid årets slut är 31,3 mkr, 50,4 procent av budgeten. 
Det låga utfallet i relation till budgeten är till största 
del relaterat till det rådande investeringsstoppet. Pro-
jekten Örnaskolans låg- och mellanstadium och Nya 
förskoleavdelningar i Hyltebruk berörs inte av investe-
ringsstoppet.

Delårsbokslut
Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar 
motsvarar 113,4 procent, kommunfullmäktiges mål 
har därmed uppnåtts. Bidragande till att målet upp-
fyllts är ett lågt investeringsutfall i kombination med 
växande avskrivningar. Att avskrivningarna ökat är en 
direkt konsekvens av högre investeringsvolymer från 
tidigare år. 

Investeringsutrymmet, summan av avskrivningar och 
resultat, uppgår för perioden till 20,4 mkr vilket över-
stiger periodens investeringsvolym, 18,3 mkr. Kom-
munen har därmed klarat av att finansiera invest-
eringarna med egna medel. Det har i sin tur gett en 
förbättrad likviditet vilket kassaflödesanalysen bekräf-
tar. Flödet från den löpande verksamheten överstiger 
både investerings- och finansieringsverksamheten. 

Årsprognos
Den prognostiserade självfinansieringsgraden beräk-
nas bli 138,4 procent, vilket är klart bättre än kvalitets-
nivån på 80,0 procent. Investeringsutrymmet väntas 
överstiga investeringarna med 12,0 mkr. Den höga 
självfinansieringsgraden kommer att ge en positiv 
effekt på kommunens likviditetet. Därigenom stärks 
det finansiella handlingsutrymmet. Enligt prognosen 
behövs alltså ingen nyupplåning.

Långfristiga skulder
Delår 
2015

Prognos 
2015

Bokslut 
2014

Delår 
2014

Långfristig skuld (mkr) 311,2 310,6 311,9 312,4

Långfristig skuld/anläggnings-
tillgångarnas värde (%) 64,2 64,6 64,5 64,9

De långfristiga skulderna ska inte överstiga 50,0 pro-
cent av anläggningstillgångarnas värde. Dessutom 
ska de långfristiga skulderna i relation till anläggn-
ingstillgångarnas värde minska under 2015. De två 
kvalitetsnivåerna är beroende av investeringstakt och 
nyupplåning. 

Delårsbokslut
Kommunens långfristiga skulder motsvarar vid delårs-
bokslutet 64,2 procent av anläggningstillgångarna 
vilket är högre än kvalitetsnivån på 50,0 procent. I 
jämförelse med bokslutet 2014 och delårsbokslutet 
2014 har de långfristiga skulderna dock minskat sin 
andel av anläggningstillgångarna med 0,3 procenten-
heter respektive 0,6 procentenheter. 

Årsprognos
De långfristiga skulderna beräknas motsvara 64,6 pro-
cent av anläggningstillgångarnas värde vid årets slut. 
Det ger en ökning med 0,1 procentenheter jämfört 
med 2014. Att kvalitetsnivåerna inte uppnås förklaras 
med att omslutningen på anläggningstillgångarna 
minskar då avskrivningarna överstiger de prognos-
tiserade investeringsutgifterna. Förändringen av an-
läggningstillgångarna är med andra ord större än den 
förväntade förändringen av de långfristiga skulderna. 

Så länge kommunen klarar av att självfinansiera inves-
teringarna kommer låneskulden i relation till anlägg-
ningstillgångarna så småningom att minska. 

Pensionsåtaganden
Delår 
2015

Prognos 
2015

Bokslut 
2014

Delår 
2014

Kortfristig skuld 11,3 16,5 15,2 10,3

Avsättning 9,0 9,1 9,1 9,1

Ansvarsförbindelse 234,4 231,2 237,0 245,5

Periodens pensionskostnader inklusive löneskatt upp-
går till 16,0 mkr. Det är en ökning med 2,4 mkr jäm-
fört mot samma period föregående år. Den prognosti-
serade pensionskostnaden uppgår till 32,0 mkr vilket 
är 2,3 mkr mer än 2014. Att pensionskostnaderna 
ökar är följd av löneökningar mellan åren och att anta-
let anställda ökat under 2015.

Kommunen redovisar pensionsåtaganden intjänade 
fram till 1998 utanför balansräkningen i en så kallad 
ansvarsförbindelse. Kostnaden för det här åtagandet 
uppstår först vid utbetalningstillfället, tiden som pen-
sionär. Vid delårsbokslutet uppgår denna kostnad till 
5,4 mkr, cirka 0,3 mkr mer än motsvarande period i 
fjol. Den beräknade kostnaden för helåret väntas bli 
10,9 mkr, även det 0,3 mkr mer än föregående år.

Ansvarsförbindelsen har i likhet med 2014 fortsatt att 
minska. Minskningen beror på att kommunens pensions-
förvaltare kunnat ta bättre hänsyn till ädelavtalet samt 
att utbetalningarna överstiger uppräkningen. Den låga 
uppräkningen beror på låga uppräkningstal för bland 
annat inflation och ränta. Utbetalningarna väntas 
överstiga uppräkningen även i årsprognosen, varför 
ansvarsförbindelsen fortsätter att minska ner till 231,2 
mkr.  
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Merparten av pensioner intjänade från och med 1998 
redovisas som avgiftsbestämd del för individuell place-
ring. Utbetalning sker året efter intjänandet och beloppet 
redovisas därför som en kortfristig skuld. Kvarstående 
pensionsdelar avser lönedelar över 7,5 inkomstbas-
belopp, efterlevnadspension och särskild avtals- och 
visstidspension. De här delarna bokas upp som en 
avsättning i balansräkningen. 

Hylte kommun har i dagsläget inga finansiella tillgån-
gar (pensionsmedel) som förvaltas för att i framtiden 
användas för utbetalning av pensioner. 

Avsättningar
Avsättningar definieras som skulder som är ovissa 
när det gäller förfallotidpunkt eller belopp. Kommun-
ens avsättningar uppgår per den 30 juni till 15,4 mkr 
vilket kan jämföras med bokslutet 2014 (12,7 mkr) 
och delårsbokslutet 2014 (11,6 mkr). Det finns två or-
saker till ökningen. Dels fortsätter verksamheten för 
avfallshantering att redovisa positiva avvikelser. Enligt 
beslut från kommunfullmäktige avsätts positiva av-
vikelser för framtida sluttäckningsavgifter. 

Den andra orsaken beror på beslutad medfinansiering 
av ett infrastrukturellt bidrag för bron i Kinnared. Mot 
denna bakgrund har ytterligare 2,0 mkr avsatts. Mot-
svarande post är upptagen på balansräkningens till-
gångssida. Denna post kommer upplösas under 10 år.  

Likviditet
Kassalikviditeten är ett mått på den kortsiktiga betaln-
ingsberedskapen. Kommunens kassalikviditet har för-
bättrats jämfört med 2014 med 2,5 procentenheter och 
uppgår vid delåret till 100,9 procent. Förbättringen är 
en effekt av lägre investeringsvolymer. När likviditeten
bedöms ska det betonas att kommunen har en out-
nyttjad checkräkningskredit på 50 mkr. Lyfts den in 
som en tillgång höjer den kassalikviditeten med 45,2 
procentenheter. 

Även semesterlöneskulden ska beaktas. Ur en likviditets-
synpunkt utgör denna skuld ingen risk då den inte 
kommer omsättas under året. Utesluts denna skuld 
ökar kassalikviditeten med ytterligare 31,6 procenten-
heter. Med en kassalikviditet på över 100 procent får 
kommunens finansiella beredskap på kort sikt bedöm-
mas som god. Det är även en nivå som ligger över de 
senaste årens mätningar. 

Bankgaranti
Under 2014 tecknade kommunen en bankgaranti mot-
svarande 45,0 mkr efter krav från Länsstyrelsen. Kravet 
handlar om att uppfylla den ekonomiska säkerheten 
för deponiverksamheten Borabo. Säkerheten motsva-

rar de kostnader som förväntas uppstå om åtgärderna 
måste utföras. Den årliga kostnaden för bankgarantin 
uppgår till 0,4 mkr. Av detta belopp vidarefaktureras 
Stora Enso 98,0 procent. Garantin är tecknad fram till 
2050-12-31.

Kommunens borgensåtaganden 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån för 
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och andra externa 
verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande 
för lån den 30 juni uppgår till 124,7 mkr där Hylte-
bostäder står för 111,6 mkr. Borgensåtagandet har 
under 2015 ökat med 11,7 mkr då kommunen gått i 
borgen för fiberföreningar och Landeryds tågförening. 
Någon större risk i borgensåtagandena föreligger inte. 
Nämnas bör att Hyltebostäder, trots expansiva investe-
ringsvolymer, inte tvingats till nyupplåning. 

Hylte kommun har även tecknat en solidarisk borgen 
för Kommuninvests skulder. Kommunens andel av
dessa skulder uppgick på balansdagen till 0,12 pro-
cent. Inte heller här föreligger någon risk. 

Avslutande kommentarer
Kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet 
med 3,8 mkr och väntas även göra det i prognosen med 
ett resultat på 9,3 mkr. 

Kommunen väntas inte uppfylla samtliga kvalitets-
nivåer för de finansiella nyckeltalen i prognosen och 
beräknas därför endast delvis uppnå god ekonomisk 
hushållning 2015. Orsaken är i huvudsak hänförlig till 
nämndernas prognostiserade negativa avvikelse i kom-
bination med en hög långfristig skuld.

De långfristiga skulderna utgör en riskfaktor för kom-
munen. Om räntan stiger med 1,0 procent ökar ränte-
kostnaderna, med nuvarande låneskuld, med cirka 3,1 
mkr. Det är därför angeläget att kommunen klarar av 
att finansiera de planerade investeringarna med egna 
medel för att undvika nyupplåning. Det är också önsk-
värt att börja amortera av de redan upptagna lånen.  

En utmaning för kommunen är att hänga med i den 
tillväxt som sker just nu. Med en växande befolkning 
kommer nya behov. 

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

Kommunkoncernen
I koncernen ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder (100 procent). Efter att koncerninterna 
mellanhavanden eliminerats uppgår resultatet till 7,8 
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mkr. Det prognostiserade resultatet för koncernen 
uppgår till cirka 16,0 mkr. Det är 1,8 mkr sämre än 
föregående år och beror på stora investeringar som 
kommer aktiveras under andra halvåret och därmed 
belasta resultatet med ökade avskrivningar. 

Koncernen hade den 31 maj 769,1 årsarbetare. Av des-
sa var 23,8 anställda hos Hyltebostäder. Jämfört med 
samma period i fjol hade koncernen 753,5 årsarbe-
tare. För närvarande har koncernen en del praktikant-
er i olika åtgärder. Det är bland annat personer som 
kommer från skolor och projektet Integration Hylte 
som arbetstränar. 

Hyltebostäder svarar för tre områden: fjärrvärme, 
bostäder och förvaltning av kommunfastigheterna. 
Hyltebostäders resultat för halvåret är en vinst på 5,6 
mkr före skatt, fördelat på fjärrvärmeverksamheten 
med 2,6 miljoner och bostäderna 3,0 miljoner. Det 
sammanlagda resultatet förklaras med lågt ränteläge, 
god försäljning av fjärrvärme och god uthyrning. I juni 
hade Hyltebostäder endast åtta lägenheter outhyrda. 
Den genomsnittliga vakansgraden det första halvåret 
har varit 2,7 procent, vilket kan jämföras med 7,0 pro-
cent samma period 2014. 

För Hyltebostäders del har den kalla våren medfört 
ökade energipriser, vilket främst drabbat kommun-
fastigheterna. Särskilt påtagligt har detta blivit för

Örnahallen där fjärrvärmekostnaderna är högre än 
fjolåret. En konsekvens av detta är att Hyltebostäder 
kommer få svårt att genomföra den beslutade bespa-
ringen om 1,5 mkr på kommunfastigheterna.

En väsentlig händelse första havlåret har varit inflytt-
ningen i det nybyggda LSS-boendet på Storgatan 6. 
Under första halvåret har även projektet på Storgatan 
4 varit inne i en intensiv fas, både vad gäller bygge och 
uthyrning av lägenheter. 

Hyltebostäder har träffat ett avtal med E.ON om att 
ta över fjärrvärmepannan i Unnaryd. Övertagande 
sker i november för en köpeskilling om cirka 0,3 mkr. 
Hyltebostäder hoppas med detta köp dels initialt kun-
na sänka produktionskostnaden och dels få möjlighet 
att på sikt vidareutveckla fjärrvärmeverksamheten i 
Unnaryd.

Nyckeltal för koncernen
Delår 
2015

Bokslut 
2014

Bokslut 
2013

Bokslut 
2012

Årets resultat, mkr 7,8 17,8 15,9 2,7

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

Investeringsvolym, mkr 38,4 72,8 61,2 68,9

Kassalikviditet, % 95,1 103,1 77,7 62,7



22  

 

23 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i tre olika 
enheter; ekonomienheten, personalenheten samt infor-
mation- och kanslienheten. 

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

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

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

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

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

Kommunens verksamheter - Innehåll
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På grund av valet i september 2014 är kommun-
styrelsen ny från och med första januari 2015.

Ekonomi
Efter sex månader redovisar kommunstyrelsen en 
negativ avvikelse mot budget på 178 tkr. De verk-
samheter som bidrar mest till avvikelsen är Stöd till 
politiska partier och Facklig tid. Avvikelsen gällande 
Stöd till politiska partier beror på att samtliga bidrag 
betalats ut under första halvåret medan budgeten är 
fördelad i tolftedelar. Orsaken till Facklig tids avvikelse 
samt prognos är att all central facklig tid från och med 
2014 belastar kommunledningskontoret. Eftersom det 
berör kommunövergripande fackligt arbete ger denna 
redovisning en mer korrekt bild än belastning av res-
pektive verksamhet.

Vid årets slut prognostiseras av kommunstyrelsen en 
positiv avvikelse på 742 tkr. Övrig verksamhets prog-
nostiserade avvikelse beror på en vakant tjänst samt 
lägre medlemsavgifter än budgeterat. Den verksamhet 
som bidrar mest till kommunstyrelsens prognostiserade 
avvikelse är Fördelade lokalkostnader. Verksamheten 
väntas redovisa en avvikelse på 600 tkr vilket hänger 
samman med lägre investeringsutgifter än budgeterat.

Framtid
Den nya styrmodellen bygger på resultatstyrning vilket 
innebär att kommunens grunduppdrag följs upp och 
utvärderas både vad gäller kvalitet och resurser. För att 
styrmodellen ska förankras i organisationen kommer-
framtagandet av en plan för hur modellen ska kom-
municeras ut bli en viktig del i det kommande arbetet. 
Det innefattar både ren information om styrmodellen 
och hur presentation ska ske i olika sammanhang men

även hur exempelvis budgetansvariga ska utbildas i 
styrmodellen. Under hösten kommer ett styrdokument 
utarbetas av verksamhetsstyrningsgruppen som är 
tänkt att vara behjälplig i detta arbete.

För att möta den nya tidens krav på digitala lösnin-
gar kommer kommunstyrelsen under hösten att lägga 
fokus på åtgärder för att stödja införandet av e-för-
valtning och anpassning av IT-infrastrukturen. Även 
framtagandet av en digital agenda och utbyggnad av 
bredband kommer att prioriteras. Ett led i detta arbete 
är avtalet med en bredbandsentreprenör. Entreprenö-
rens avsikt är att förse minst 95 procent av kommun-
ens hushåll och företag med fiberanslutning med ka-
pacitet om minst 100 Mbit före 2020. 

På uppdrag av politiken kommer kommunlednings-
kontoret ta fram underlag till en långsiktig lönestra-
tegisk plan. Personalenheten har utifrån uppdraget 
arbetat fram en projektplan för hur den lönestrategiska 
planen ska arbetas fram. Projektplanen följs och arbe-
tet beräknas bli klart under hösten 2015.

Viktiga händelser under året

• Kommunfullmäktige fattade under sammanträ-
det i juni beslut om vakanshållning av administra-
tiva tjänster och investeringsstopp som en åtgärd 
för att få en ekonomi i balans.

• En ny styrmodell har antagits av kommunfull-
mäktige. Utgångspunkten i styrmodellen är resul-
tatstyrning.

• Kommunens e-förvaltningsprojekt har påbörjats. 
Projektet innefattar satsningar på webb, e-tjän-
ster, kontaktcenter och e-arkiv.

• En ny mobil- och telefoniplattform har införts 
som ökar tillgängligheten och ger tekniska 
förutsättningar för det framtida kontaktcentret. 

Kommunstyrelsen i korthet

Avvikelse prognos: - 178 tkr

Avvikelse delårsbokslut: 742 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Nämnd- och styrelseverksamhet

• Ekonomienhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

Ansvarig ordförande: Ronny Löfquist
Ansvarig kontorschef: Per Borg

Kommunstyrelsen har en överordnande roll i kommunens förvaltning. Här finns politiker som 
ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Förvaltningen består av kommunledningskontoret med per-
sonal-, ekonomi-, informations- och kanslienhet. 
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Delåret i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget 
2015

Prognos 
2015

Avvikelse 
prognos

Budget     
6 mån

Delårs-
bokslut

Avv ike lse 
delår

Nämnds- och styrelsevht exkl KF 1 917 1 847 70 959 1 050 -91

Stöd till politiska partier 571 571 0 286 571 -285

Övrig verksamhet 3 329 3 032 297 1 615 1 487 128

Facklig tid 1 453 1 637 -184 725 861 -136

Fysisk och teknisk plan. 550 550 0 275 115 160

Näringslivsfr åtgärder 135 135 0 67 14 53

Kommunledningskontoret 25 830 25 871 -41 12 775 12 803 -28

Summa 33 785 33 643 142 16 702 16 901 -199

Fördelade lokalkostnader 0 -600 600 0 -21 21

Total 33 785 33 043 742 16 702 16 880 -178

Bodil Carlsson och Christina Melin gör sitt bästa för att medborgarna blir väl emottagna både i telefon och vid personligt möte.
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Nämnden i korthet

Avvikelse prognos: - 96 tkr

Avvikelse delårsbokslut: -47 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Räddningstjänst

• Tillsynsverksamhet

• Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

• Brandskyddsutbildning

• Rådgivning

• Krisberedskap

Ansvarig ordförande: Ronny Löfquist

Ansvarig kontorschef: Magnus Åman

Måluppfyllelse
Räddningsnämnden har fem aktiviteter som följs upp 
i nämndens kvalitetsarbete. Av de fem aktiviteterna är 
fyra helt uppfyllda. Den femte aktiviteten handlar om 
hur medborgarna upplever räddningstjänstens insats 
vid utryckning. För att kunna utvärdera detta kommer 
en enkät att tas fram under hösten.

Måluppfyllelsen för nämnden håller samma nivå som 
vid bokslutet 2014.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomi
Räddningsnämndens budget 2015 uppgår till 10 541 
tkr. Efter sex månader redovisar nämnden en negativ 
avvikelse med 48 tkr. Den prognostiserade avvikelsen 
vid årets slut är även den negativ, 96 tkr. 

Ett arbete med att få en budget i balans pågår. Åtgärder 
som analyseras är bland annat uppsägning av lokal-
ytor.

Framtid
Trots att räddningsnämnden fått en utökad budget 
under 2015 är ekonomin fortfarande ansträngd. Ut-
bildning av deltidsbrandmän är en betydelsefull in-
sats som säkerställer god kvalitet på utfört arbete. 
När deltidsbrandmän genomgår utbildning erhåller de 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) betalar ut 
12 tkr per person i bidrag vilket är en halvering mot 
tidigare då bidraget uppgick till 23 tkr per person.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Brand-
männens Riksförbund har kommit överens om ett nytt 
avtal för landets deltidsbrandmän. Avtalet slöts den 21 
juli 2015. Avtalet innebär en kostnadsökning för rädd-
ningsnämnden. En prognos på kostnadsökningen kom-
mer att bifogas månadsuppföljningen i augusti 2015.

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

Viktiga händelser under året

• Räddningstjänsten har haft 98 uppdrag. Det är 
en ökning med 26 uppdrag jämfört med första 
halvåret 2014. De största ökningarna är trafik-
olyckor och brand ej i byggnad.

• Den 23 april levererades den nya förstabilen som 
togs i drift under maj månad efter utbildning av 
samtlig personal.  

• Under våren har motorsågsutbildning genom-
förts för samtliga brandmän i Hylte och Unnaryd. 
Grundutbildning har påbörjats i Fäsam (farliga 
ämnen i samverkan) som är ett länsgemensamt 
projekt för samtliga räddningstjänster i Halland, 
där man delar in arbetet med farliga ämnen i 
olika förmågor.

• Arbetet med den kommunala risk- och sårbarhets-
analysen har pågått under våren. Samtliga kontor 
och Hyltebostäder har deltagit i arbetet.

Delåret i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget 
2015

Prognos 
2015

Avvikelse 
prognos

Budget     
6 mån

Delårs-
bokslut

Avv ike lse 
delår

Räddningstjänst 10 434 10 530 -96 5 213 5 250 -37

Krishantering 107 107 0 52 63 -10

Total 10 541 10 637 -96 5 265 5 313 -47
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Måluppfyllelse
Av nämndens 13 serviceåtaganden inom fyra områden 
uppfylls samtliga. Måluppfyllelsen är bättre jämfört 
mot bokslut 2014 då 12 åtaganden var uppfyllda. 

✔ Avfall

✔ Bygglov värmepumpar och avlopp

✔ Gator och vägar

✔ Vatten och avlopp

Nämnden uppvisar uppnådd kvalitet ✔

Ekonomi
Efter sex månader redovisar nämnden en avvikelse med 
293 tkr. Vid årets slut prognostiserar nämnden ett ut-
fall i nivå med budget. Inom nämnden redovisar dock 
verksamheterna, både efter sex månader och i prog-
nosen, kraftiga avvikelser. De verksamheter med större 
avvikelser är vatten och avlopp (VA), avfallshantering 
och administration samhällsbyggnad.

VA:s avvikelse, både i delårsbokslut och i beräknad 
prognos vid årets slut, beror delvis på minskade repara-

 

Viktiga händelser under året

• Antalet bygglovsansökningar har ökat kraftigt 
jämfört mot tidigare år. Under första halvåret har 
145 ärenden registrerats vilket kan jämföras med 
53 ärenden för motsvarande period föregående 
år.

• I Torup har en ny gång- och cykelbro byggts med 
tillhörande gatubelysning. 

• En omläggning av vattenledningen utmed Äng-
vägen i Torup har slutförts. Bakgrunden till om-
läggningen beror på missfärgat vatten samt att 
ledningen var rejält igensatt. De här problemen är 
nu åtgärdade.

• Unnaryds badplats har fått nya badbryggor 

tionskostnader på maskiner. Bättre underhåll har 
gjort att de här kostnaderna kunnat hållas nere. Eft-
ersom kommunfullmäktige tog beslut om investerings-
stopp blir också kapitalkostnaderna lägre än beräknat.

Avfallshanteringen har en avvikelse med 739 tkr i delårs-
bokslutet och 544 tkr i prognosen vid årets slut. Av-
vikelsen beror på att en tjänst inte ersatts under en 
föräldraledighet och att verksamheten fått ej budgete-
rade intäkter för hantering av oljeskadade jordmassor. 

Både VA och avfallshantering är taxefinansierade verk-
samheter och kan i princip aldrig gå med överskott. 
Taxan, avgiften, måste fastställas i förväg och baseras 
på förväntade nödvändiga kostnader. Eventuella över-
skott inom avfallshantering avsätts till Borabo deponi 
enligt beslut från kommunfullmäktige. Överskott inom 
VA periodiseras som en förutbetald intäkt. Överskottet 
inom de två verksamheterna räknas därför inte in i 
nämndens totala avvikelse. 

Avvikelsen för administration samhällsbyggnad är  
efter sex månader, 158 tkr, och prognostiseras till 331 
tkr vid årets slut. Även inom den här verksamheten 
påverkar investeringsstoppet eftersom det medför lägre 
kapitalkostnader än beräknat. Vid årets slut kommer 
avvikelsen att fördelas ut på nämndens övriga verk-
samheter förutom VA och avfallshantering.

Framtid
Nämnden svarar för en betydande del av kommun-
ens investeringar. Inom VA är investeringsbehovet 
stort. Enheten har idag planer på att anlägga över-
föringsledningar och avveckla befintliga avloppsren-
ingsverk. Närmast planeras en avveckling av Rydö-
bruks reningsverk. Effekten av en nedläggning är 
besparingar på energi, kemikalier och administration.

Samhällsbyggnadsnämnden är en mångsidig nämnd och ansvarar för områden som 
stadsbyggnadsfrågor, användning av vatten och avlopp, renhållning och tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsme-
del. De ansvarar också bland annat för underhåll av gator, vägar och parker.

Nämnden i korthet

Avvikelse prognos: 18 tkr

Avvikelse delårsbokslut: 293 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Användning av mark och vatten

• Bebyggelsemiljöns utveckling

• Miljö- och hälsoskydd

• Livsmedel och dricksvatten

• Serveringstillstånd, tobak och läkemedel

• Naturvård och hållbar utveckling

• Gator, trafik och parker

• Vattenförsörjning och avloppshantering

• Renhållning

• Kostförsörjning

• Lokalvård

Ansvarig ordförande: Malin Thydèn-Kärrman

Ansvarig kontorschef: Mats Andresen
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Delåret i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget 
2015

Prognos 
2015

Avvikelse 
prognos

Budget     
6 mån

Delårs-
bokslut

Avv ike lse 
delår

Nämnd- och styrelseverksamhet 570 570 0 285 295 -10

Fysisk och teknisk planering 3 852 3 909 -57 1 821 1 951 -130

Gator, vägar och parkering 5 946 6 069 -123 3 089 3 108 -19

Parker 1 423 1 312 111 710 634 76

Miljö- och hälsoskydd 1 982 2 092 -110 383 391 -8

Miljö- och hälsoskydd hållbar utveckling 85 85 0 -6 -11 5

Alkoholtillstånd 135 52 83 68 34 34

Administration Samhällsbyggnadskontoret 24 -307 331 6 -152 158

Idrotts- och fritidsanläggningar 469 576 -107 234 343 -109

Bostadsanpassning 2 170 2 170 0 1 085 913 172

Färdtjänst 1 298 1 298 0 649 545 104

Vattenförsörjning och avlopp 0 -299 299 99 -152 251

Avfallshantering 0 -544 544 -65 -804 739

Försäljning av verksamhet internt 0 110 -110 30 10 20

    Lokalvården 0 -73 73 -1 -168 167

    Kostenheten 0 183 -183 31 178 -147

Summa 17 954 17 093 861 8 388 7 105 1 283

Avsättning Vattenförsörjning och avlopp 299 -299 251 -251

Avsättning deponi 544 -544 739 -739

Total 17 954 17 936 18 8 388 8 124 293

Ytterligare ett prioriteringsområde är underhåll och 
utveckling av dricksvattennätet. Motivet till detta är 
att minska störningar i vattendistributionen för boende 
och industrier. 

Framtiden kring kommunens energirådgivning är osä-
ker då denna verksamhet är helt finansierad genom 
bidrag från energimyndigheten. Myndigheten har lagt 
fram ett förslag om villkorsförändring i bidraget vilket 

innebär att endast kommuner med över 20 000 invånare 
kommer ha möjlighet att enskilt bli beviljade bidrag.

Projektet med att anlägga en gångväg runt Sjögårds-
sjön i Torup är projekterat men inte påbörjat på grund 
av investeringsstoppet. Projektet beräknas fortsätta 
under 2016 med förutsättning att nämnden får om-
budgetera medel till 2016.

Samhällsbyggnadskontoret såg till att det blev påskpyntat runt om i kommunen.
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Nämnden i korthet

Avvikelse prognos: -1 770 tkr

Avvikelse delårsbokslut: -1 802 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Arbete och försörjning (Arbetsmarknadsenheten)

• Bibliotek

• Individ och familjeomsorg för vuxna (IFO)

• Fritid och Folkhälsa

• Företag (Näringslivsservice)

• Turism

Ansvarig ordförande: Göran Edberg
Ansvarig kontorschef: Christer Grähs

Måluppfyllelse
Nämnden har totalt 24 serviceåtaganden inom fyra 
områden av vilka 18 är uppfyllda. Bibliotek har tio 
åtaganden där fem uppfyllts. Övriga fem utvärderas 
endast årsvis.

Arbete och försörjning har sex åtaganden där fem är 
uppfyllda. Det åtagande som inte uppfyllts gäller er-
bjudande om tid för skuldsanering inom två månader. 
Orsaken är hög arbetsbelastning på grund av ökat 
antal ärenden gällande försörjningsstöd. Åtagandet 
uppfylldes heller inte 2014. Måluppfyllelsen för nämn-
den totalt är i nivå med 2014.

● Arbete och försörjning

✔ Bibliotek

✔ Fritid och folkhälsa

✔ Företag

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomi
Nämndens budget uppgår till 43 286 tkr. Efter sex 
månader redovisar nämnden en negativ avvikelse med 
1 802 tkr. Vid årets slut prognostiseras negativ av-
vikelse med 1 770 tkr. 

Ekonomiskt bistånd är den verksamhet som har störst 
avvikelse, -742 tkr. Vid årets slut prognosiseras -800 
tkr. Den huvudsakliga orsaken är ett ökat ärendein-

Viktiga händelser under året

• Den positiva spiral som har kunnat påvisas de se-
naste åren i Örnahallens Hälsocenters utveckling 
har fortsatt även under första delen av 2015.

• Kommunen har ett fortsatt stort flyktingmotta-
gande. Den ökning som började våren 2013 har 
fortsatt under första halvåret 2015. Antalet flyk-
tingar som väljer att bosätta sig i Hylte kommun 
beräknas för 2015 uppgå till 300 personer.

• Ett samarbete med skolan har inletts som kallas 
Företagsambassadören. Det är ett projekt där 
elever och företagare möts för att öka kännedo-
men hos eleverna kring hur framtida arbetsplatser 
kan se ut. Eleverna får även ökad kunskap kring 
det lokala näringslivets bredd i Hylte kommun.

• Tillsammans med de lokala besöksnäringsföreta-
gen har projektet ”Turista Hemma” genomförts.  

flöde. Hylte kommun har nu en arbetslöshet som 
är högre än tidigare och den negativa utvecklingen 
påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Även missbruksvården redovisar negativa avvikelser 
både vid delår och i prognosen vid årets slut. Nämn-
den har två placeringar enligt LVM (Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall), en avslutad och en pågående. 
Nämnden har även ett par frivilliga placeringar. 

De externa intäkterna för Örnahallens Hälsocenter blev 
under första halvåret 708 tkr, vilket är en förbättring 
mot föregående år då de externa intäkterna för första 
halvåret 2014 blev 610 tkr. Under första delen av 2015 
uppmäter anläggningen 24 390 besök. Under 2013, då 
hela anläggningen höll öppet uppmättes 16 370 besök. 
Det är mycket glädjande att se att den nyrenoverade 
simhallen lockar över 30 procent fler besökare. 

Den positiva utvecklingen gällande intäkter och besöks-
antal räcker inte till för att möta den uteblivna hyres-
kompensationen på 420 tkr. Det gör att Hälsocenter 
prognostiserar -320 tkr vid årets slut. 

Framtid
Viktiga utvecklingsfrågor för arbetsmarknadsenheten 
det närmaste halvåret är fortsatt arbete för att stärka 
de personer som är långt från arbetsmarknaden. En an-
nan faktor som är av stor vikt är samverkan med andra 
myndigheter då nämnden ser att många ärenden blir 
mer och mer svåra och komplexa. Det krävs att man 
går samman med andra berörda myndigheter för att 
hjälpa den enskilde.  

Arbets- och näringslivsnämnden är nämnden vars grundläggande uppdrag är en 
arbetslinje för vuxna för att skapa ekonomisk och social trygghet. Nämnden ansvarar också för frågor inom närings-
liv, turism, fritid och folkhälsa. Från och med 2015 ingår även biblioteksverksamheten i nämndens ansvarsom-
råden. Nämnden fyller en viktig funktion för företag, företagsetablering och främjandet av en hälsosam livsstil.
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Utveckling och förbättring av utbudet på Örnahallens 
Hälsocenter är en ständigt pågående process som är 
mer aktuell än någonsin då nyrenoverade lokaler ger 
ännu bättre förutsättningar. En utmaning är att nå 
ännu fler målgrupper och att öka beläggning på Hälso-
center under tider då det normalt sett är låg beläggning. 
Med ett tydligt kundfokus genomför nämnden föränd-
ringar i utbudet för att maximera nyttan för besökar-
na. Nämnden planerar att fortsätta erbjuda simskolor 
för vuxna då efterfrågan på detta ökat. 

Som en fortsättning på RFID-investeringen (Radio fre-
quency identification) planerar biblioteket att införa 

meröppet. Investeringen för meröppet blev godkänd 
för 2015 men är i dagsläget osäker på grund av inves-
teringsstoppet. 

Meröppet innebär att låntagare som tecknar avtal med 
biblioteket kan få komma in i biblioteket utanför or-
dinarie öppettider för att nyttja bibliotekslokalen med 
dess tillgängliga innehåll såsom medier och Internet-
datorer.  Avsikten är att införa meröppet på samtliga 
orter som har folkbibliotek: Hyltebruk, Torup och Un-
naryd.

Delåret i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget 
2015

Prognos 
2015

Avvikelse 
prognos

Budget     
6 mån

Delårs-
bokslut

Avv ike lse 
delår

Arbete och näringslivsnämnd 409 409 0 205 233 -28

Näringslivsfrämjande åtgärder 1 134 1 084 50 600 539 61

Turisverksamhet 529 529 0 264 210 53

Allmän fritidsverksamhet 1 611 1 611 0 806 833 -27

Stöd till studieorganisationer 300 300 0 233 233 0

Kulturverksamhet 269 269 0 134 178 -43

Bibliotek 4 876 4 876 0 2 406 2 375 32

Idrotts- och fritidsanläggningar 4 914 4 914 0 2 456 2 514 -58

Hälsocenter 6 526 6 846 -320 3 252 3 513 -261

Kontorsövergripande 1 803 1 803 0 899 890 8

Institutionsvård för vuxna 1 350 1 800 -450 675 1 184 -509

Öppna insatser 700 700 0 348 369 -20

Övrig vuxenvård 385 635 -250 192 477 -284

Ekonomiskt bistånd 9 500 10 300 -800 4 750 5 492 -742

IFO ärendehandläggning vuxen 4 626 4 626 0 2 255 2 316 -61

Flyktingmottagande -231 -231 0 -118 -118 0

Arbetsmarknadsåtgärder 4 585 4 585 0 2 414 2 337 77

Total 43 286 45 056 -1 770 21 769 23 571 -1 802

Elever från årskurs 8 ställde frågor till företag och organisationer i Hylte den 29 maj. Dagen anordnades av Näringslivsutvecklare 
Evelina Samuelsson och Studie- och yrkesvägledare Emma Vari i samarbete med externa aktörer och avslutades med en mässa. 
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Nämnden i korthet

Avvikelse prognos: -486 tkr

Avvikelse delårsbokslut: 2 421 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Barnomsorg

• Grundskola

• Grundsärskola

• Gymnasieskola

• Gymnasiesärskola

• Vuxenutbildning samt SFI

• Familjecentralen

• Lotsen och bryggan

• Kulturskolan

Ansvarig ordförande: Maria Hedin

Ansvarig kontorschef: Stigert Pettersson

Måluppfyllelse
Inom verksamheterna finns 38 serviceåtaganden förde-
lat på sju områden. 25 åtaganden har uppfyllts helt, sju 
är delvis uppfyllda, fem åtaganden har inte uppfyllts 
och ett har inte kunnat utvärderas. Med 32 helt och 
delvis uppfyllda åtaganden är resultatet från målupp-
fyllelsen i nivå med 2014.

● Förskola

● Fritidshem

● Grundskola

● Gymnasieskola, Trainee och Vildmark

✔ Gymnasieskola introduktionsklass

● Vuxnas lärande

● Familjecentralen

De åtaganden som inte uppfyllts gäller; erbjudande om 
barnomsorg inom fyra månader, andel personal med 
pedagogisk högskoleexamen i förskolan, elever som 
fått yrkesexamen och/eller behörighet till högskole-
studier i sin gymnasieutbildning samt att SFI (svenska 
för invandrare) erbjuds inom fem arbetsdagar.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Viktiga händelser under året

• Under våren startades en så kallad förbere-
delseklass upp i Örnaskolans lokaler. Syftet är att 
ge kommunens nyanlända en grundläggande
introduktion i det svenska språket samt kun-
skaper om det svenska samhället.

• I juni beslutades om antagningsstopp för Hylte 
Gymnasieskola för läsåret 2015/2016. Anlednin-
gen var det låga antalet elever som sökt utbild-
ningarna. 

• Under våren 2015 har Hylte kommun tagit emot 
flera asylsökande familjer vilket inneburit att fler 
barn tillkommit både i för- och grundskolan och 
då främst i Hyltebruk.

• Arbetet med projektering av ny skolbyggnad på 
Örnaskolans låg- och mellanstadium har pågått 
under våren med möten bland personal, styr-
grupp och projektgrupp. 

Ekonomi
Totalt för perioden januari till juni redovisar barn- 
och ungdomsnämnden en avvikelse mot budget med 
2 421 tkr. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse 
med 486 tkr. Anledningen till nämndens avvikelse vid 
delåret beror främst på intäkter för ensamkommande 
flyktingbarn. 

Den prognostiserade negativa avvikelsen med 486 tkr 
har flera förklaringar. Gymnasieskolan inklusive gym-
nasiesärskolan beräknas få en negativ avvikelse med 
5 174 tkr. Detta beror främst på interkommunala kost-
nader samt ett högre elevantal i gymnasiesärskolan än 
budgeterat. 

Grundskola och särskola beräknas ha en positiv av-
vikelse med 5 064 tkr vid årets slut. Prognosen för-
klaras bland annat av intäkter för nyanlända och 
asylsökande samt ofördelade centrala medel och kost-
nader för skolskjuts. 

Fritidshem prognostiserar en negativ avvikelse med 
384 tkr vid årets slut. Avvikelsen beror på en utök-
ning av tjänster inom verksamheten för barn i behov 
av särskilt stöd.

Framtid
Under våren 2015 har det genomförts förändringar av 
mottagande av nyanlända och även arbetet med för-
beredelseklass. Nämnden kommer även fortsättnings-
vis se över hur man på bästa sätt kan ta emot nyan-
lända.

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, skola och vuxenutbildning. Nämn-
den ansvarar också för familjerådgivning, delar av individ- och familjeomsorg samt HVB-boende (hem för vård och 
omsorg) för ensamkommande flyktingbarn. 
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Delåret i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget 
2015

Prognos 
2015

Avvikelse 
prognos

Budget     
6 mån

Delårs-
bokslut

Avv ike lse 
delår

Nämnd och styrelse 480 480 0 240 274 -34

Musikskola/ kulturskola 2 123 2 128 -5 1 055 1 055 0

Fritidsgårdar 174 174 0 87 70 17

Öppen förskola 621 621 0 307 287 20

Förskola, pedagogisk omsorg 44 915 44 958 -43 22 444 23 204 -760

Fritidshem 10 703 11 087 -384 5 549 5 128 421

Förskoleklass 3 579 3 484 95 1 638 2 267 -629

Grundskola, särskola, asyl 117 738 112 674 5 064 58 467 55 871 2 595

Gymnasieskola 50 193 55 367 -5 174 24 864 26 039 -1 175

Lärcentrum/Vuxenutbildning 3 629 3 520 109 1 803 1 670 133

Svenska för invandrare 1 786 1 786 0 868 1 616 -748

Förvaltningsgemensamma kostnader 7 031 7 031 0 3 515 3 415 100

Central administration 3 375 3 375 0 1 516 1 939 -423

Familjecentralen 13 025 13 172 -147 6 486 7 401 -915

Flyktingmottagande* 0 0 0 -10 -3 828 3 818

Total 259 371 259 857 -486 128 829 126 408 2 421

* Flyktingverksamhet finansieras helt av medel från Migrationsverket, avviklse period avser intäker kv 1-2, 2015.

Under våren har flera övergripande processer startats 
upp som nämnden kommer arbeta vidare med. Exem-
pel på processer är översyn av centrala Elevhälsan och 
meritering av förstelärare. 

Hylte kommun utsågs 2015 till årets klättrarkom-
mun. För att fortsätta hålla goda resultat och vara en 

attraktiv skolkommun behöver nämnden arbeta med 
flera parallella övergripande processer. Med den stora 
ökningen av antalet barn och elever i förskolan och 
skolan krävs en god framförhållning, planering och or-
ganisation för att möta denna utmaning.

Långväga gäster på studiebesöik på Elias Fries. Kvinnor och män från en förskola i Japan var intresserade av utomhuspedagogik.
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Måluppfyllelse
Nämnden har totalt 25 serviceåtaganden inom fem om-
råden. 24 åtaganden är helt uppfyllda och ett service-
åtagande har inte kunnat utvärderas. Måluppfyllelsen 
för nämnden som helhet är bättre än vid bokslutet 
2014 då 20 åtaganden var helt uppfyllda.

✔ Anhörigstöd

● Boende

✔ Omsorg i hemmet

✔ Bostad med särskild service

✔ Stöd och service i hemmet

På grund av byte av larmsystem har åtagandet som 
gäller svarstid på larm inte kunnat utvärderas. Inför 
bokslut 2015 kommer utvärdering att kunna göras.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●
Ekonomi
Efter sex månader redovisar nämnden en negativ av-
vikelse med 1 280 tkr. Vid årets slut prognostiseras en 
negativ avvikelse med 800 tkr. 

Vård och omsorg enligt SoL och HSL (Socialtjänstla-
gen, Hälso- och sjukvårdslagen) redovisar en negativ 
avvikelse med 604 tkr efter sex månader. Den främ-
sta orsaken är att behovet av externt köpta platser har 
ökat. Dessutom har vikariebrist och extraförstärkning 
på särskilt boende bidragit till avvikelsen. 

Genom samordningsvinster och högre intäkter för 
försäljning av verksamhet än budgeterat beräknas av-
vikelsen vid årets slut hamna i nivå med budget. 

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken) 
prognostiserar en negativ avvikelse med 968 tkr vid 
årets slut. Avvikelsen beror på utökat antal externa 
placeringar samt kostnader för det gemensamma resurs-
teamet som nämnden startat upp med barn- och ung-
domsnämnden 2014.

Framtid
Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven 
av dagverksamhet och boendestöd med all sannolikhet 
att fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta utveckla
boendestöd och boende för att kunna arbeta med mål-
gruppen på hemmaplan och därmed undvika kostnads-
intensiva insatser.

Nämnden ska fortsatta att utvecklas mot tydligare 
kundfokus och personcentrerad omsorg samt anpassas 
efter de krav som kommer ställas av nya generationer.
För att möta dessa önskemål och behov måste en lång-
siktig strategi ta form gällande boendeformer och övriga
insatser.

Ytterligare fokus och utmaningar är att underlätta för 
den enskilde att bo kvar hemma och motverka mer 
kostnadsintensiva insatser. Nämnden bör därför 
fortsätta arbetet med förebyggande insatser ur ett 
rehabiliterande och habiliterande perspektiv. Omsorgs-
tagarens resurser ska uppmärksammas istället för 
dennes hjälpbehov.

Viktiga händelser under året

• I april påbörjades inflyttningen till det nya service-
boendet enligt LSS. Boendet som har fyra lägen-
heter samt en personalägenhet invigdes i juni.

• Daglig verksamhet har utvecklat sin verksamhet 
och ansvarar sedan årsskiftet för tvätt och till viss 
del leverans av verksamhetens yrkeskläder. 

• De legitimerade medarbetarna har utbildat om-
sorgsassistenter i Hälsofrämjande arbetssätt. De 
har även genomfört workshops i Funktionellt 
sittande för att kvalitetssäkra att hjälpmedel an-
vänds på rätt sätt. 

• Kommunrehab har av Kampradfonden fått me-
del för att anlägga ett utegym på det särskilda 
boendet i Torup. Utegymmet finansieras även 
genom stimulansmedel som nämnden fått för sitt 
kvalitetsarbete.

Nämnden i korthet

Avvikelse prognos: -800 tkr

Avvikelse delårsbokslut: -1 280 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Äldreomsorg

• Omsorg om funktionshindrade

• Kommunal hälso- och sjukvård

Ansvarig ordförande: Gunnel Johansson

Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser enligt socialtjänstla-
gen och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Nämndens uppdrag handlar om att 
hjälpa invånare som av olika skäl behöver stöd och service i sin vardag. 
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Delåret i siffror (tkr)
Verksamhet

Budget 
2015

Prognos 
2015

Avvikelse 
prognos

Budget     
6 mån

Delårs-
bokslut

Avv ike lse 
delår

Omsorgsnämnden 345 345 0 172 247 -75

Vård och omsorg HSL och SoL* 122 007 121 978 29 59 045 59 649 -604

Insatser enligt LSS och SFB** 28 234 29 202 -968 13 598 13 811 -213

Förebyggande verksamhet 6 127 5 988 139 3 034 3 024 10

Kontorsledning 8 714 8 714 0 4 378 4 776 -398

Total 165 426 166 226 -800 80 227 81 508 -1 280

* Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen

**Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialförsäkringsbalken

Underhållning och Nobelmiddag på Sjölunda. Dåvarande enhetschef Christian Nilsson höll tal.
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36 Driftsredovisning
Här kan du läsa om driftsredovisningen samt korta 
förklaringar till nämndernas större avvikelser mot 
budget.

38 Investeringsredovisning
Här kan du läsa om hur mycket kommunen 
investerat för 2014 samt en kort beskrivning av de 
större investeringarna.

40 Resultaträkning och balansräkning 
Avsnittet innehåller finansiella rapporter med 
redo visning av både kommunens och koncernens 
resultat.

41 Kassaflödesanalys
Ytterligare en finansiell rapport finns här.

42 Noter
Här finns noterna till resultat-, och balansräk ningen 
samt kassaflödesanalysen.

48 Redovisningsprinciper
Här redovisas de redovisningsprinciper som an-
vänds i kommunens redovisning på ett öppet och 
informativt sätt.
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Nämnder (Tkr)
Delår 
2015

Budget 
delår

Avvikelse 
delår

Budget 
2015

Prognos 
2015

Avvikelse 
2015

Bokslut 
2014

Kommunfullmäktige 832 394 -438 788 1 121 -333 463

   varav fullmäktige 832 389 -443 778 1 111 -333 463

   varav revision 0 5 5 10 10 0 0

Kommunstyrelsen 16 880 16 702 -178 33 785 33 043 742 32 464

   varav styrelsen 1 051 959 -92 1 917 1 847 70 1 975

   varav kommunledningskontor 15 280 15 458 178 31 297 31 225 72 33 782

   varav valnämnd 0 0 0 0 0 0 286

   varav Kommunfastigheter -21 0 21 0 -600 600 -4 151

Räddningsnämnd 5 313 5 265 -47 10 541 10 637 -96 10 472

Samhällsbyggnadsnämnd 8 095 8 388 293 17 954 17 936 18 17 667

   varav interna verksamheter 10 30 20 0 110 -110 -445

Tillsynsnämnd 46 45 -1 90 90 0 106

Arbets- och näringslivsnämnd 23 571 21 769 -1 802 43 286 45 056 -1 770 38 178

   varav ekonomiskt bistånd 5 492 4 750 -742 9 500 10 300 -800 10 766

   varav flyktingmottagande -118 -118 0 -231 -231 0 -237

Revision 275 390 115 779 779 0 781

Överförmyndaren 588 226 -362 451 1 133 -682 618

Barn- och ungdomsnämnd 126 408 128 829 2 421 259 371 259 857 -486 248 795

   varav grundskola/barnomsorg 86 757 88 406 1 649 177 555 172 824 4 731 169 505

   varav gymnasieskola 26 039 24 864 -1 175 50 193 55 367 -5 174 56 431

Omsorgsnämnd 81 508 80 227 -1 280 165 426 166 226 -800 157 142

   varav vård och omsorg 59 649 59 045 -604 122 006 121 978 28 116 668

   varav insatser enligt LSS och FSB* 13 811 13 598 -213 28 234 29 202 -968 25 672

Summa nämnder 263 516 262 235 -1 281 532 472 535 878 -3 406 506 686

Driftsredovisning 

Kommunfullmäktige
2015 års budget för kommunfullmäktige uppgår till 
788 tkr. Både avvikelsen efter sex månader (-438 tkr) 
och den prognostiserade (-333 tkr) beror på inköp av 
läsplattor med tillhörande abonnemang.  

Kommunstyrelsen 

Budgeten för kommunstyrelen uppgår till 33 785 tkr. 
Styrelsen redovisar efter sex månader en avvikelse med 
-178 tkr. Då verksamheten för kommunfastigheter  har 
ett utfall i nivå med budget finns avvikelsen inom sty-
relsens övriga verksamheter. En förklaring är att allt 
bidrag för politiskt stöd utbetalats under början av året 
medan budgeten är periodiserad över helåret. Ytterli-
gare en anledning till avvikelsen finns inom verksam-
heten Facklig tid. Orsaken är att all central facklig tid 

från och med 2014 belastar kommunledningskontoret. 
Eftersom det berör kommunövergripande fackligt ar-
bete ger denna redovisning en mer korrekt bild än om 
respektive verksamhet belastas. 

Vid årets slut väntas styrelsen redovisa en positiv av-
vikelse med 742 tkr. Den största avvikelsen, 579 tkr, 
finns inom verksamheten för kommunfastigheter och 
beror på investeringsstoppet. Trots ökade kostnader 
för facklig tid prognostiserar kommunstyrelsens övriga 
verksamheter också en positiv avvikelse, 163 tkr. Den 
främsta anledningen är vakanta tjänster. 

Räddningsnämnden
Räddningsnämndens budget 2015 uppgår till 10 541 
tkr. Efter sex månader redovisar nämnden en negativ 
avvikelse med 47 tkr. Den prognostiserade avvikelsen

*Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialförsäkringsbalken
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vid årets slut är även den negativ, 96 tkr. Räddning-
snämnden har inlett ett arbete med att få en budget i 
balans. Åtgärder som analyseras är bland annat upp-
sägning av lokalytor.

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden har en budget som under 2015 uppgår till 
17 954 tkr. Avvikelsen efter sex månader uppgår till 
293 tkr. Avvikelsen, både vid delåret och den prognos-
tiserade, är till stor del relaterad till investeringsstop-
pet. Följden av stoppet är lägre kapitalkostnader än 
budgeterat. 

Arbets- och näringslivsnämnden
Nämndens budget uppgår till 43 286 tkr. Efter sex 
månader redovisar nämnden en negativ avvikelse med 
1 802 tkr. Vid årets slut prognostiseras negativ av-
vikelse med 1 770 tkr. 

Ekonomiskt bistånd är den verksamhet som bidrar 
mest till nämndens avvikelse med -742 tkr. Vid årets 
slut prognostiseras -800 tkr. Den huvudsakliga orsaken
är ett ökat ärendeinflöde. Hylte kommun har en ar-
betslöshet som är högre än tidigare och den negativa 
utvecklingen påverkar kostnaderna.

Missbruksvården redovisar också en negativ avvikelse 
vid delåret. Även vid bokslutet beräknas en negativ av-
vikelse. Bidragande till denna utveckling är att nämn-
den har två LVM (Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall) placeringar, en avslutad och en pågående. 
Nämnden har också ett par frivilliga placeringar. 

Hälsocenter på Örnahallen prognostiserar en nega-
tiv avvikelse med 320 tkr. Trots Örnahallens positiva 
utvecklingen gällande intäkter och besöksantal är det 
inte tillräckligt för att möta den höjda hyran på 420 
tkr per år. 

Överförmyndaren
Nämndens budget för 2015 uppgår till 451 tkr. Efter 
sex månader redovisas en negativ avvikelse med 362 
tkr. Den prognostiserade avvikelse uppgår till -682 tkr.  

Intäkterna från Migrationsverket släpar efter med 
drygt två kvartal. Det innebär att alla ersättningar som 
betalats ut av Migrationsverket under året avser 2014 
års verksamhet. I delårsbokslutet har 273 tkr bokats 
upp som avser återsökta, men ej erhållna ersättningar 
för årets två första kvartal. 

Periodens avvikelse beror främst på att behovet av 
övrigt godmanskap ökat, vilket ökar kostnaderna för 
Hylte kommun. Avvikelsen beror även på att avgiften 
till överförmyndarnämnden ökat samtidigt som detta 
inte kompenserats i budgeten. Ovanstående två orsak-
er förklarar även den prognostiserade avvikelsen.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens budget för 2015 uppgår 
till 259 371 tkr. Efter sex månader redovisar nämn-
den en avvikelse med 2 421 tkr. Till allra största del 
är avvikelsen kopplad till verksamheten för Flykting-
mottagande (ensamkommande barn). Verksamheten 
finansieras helt med medel från Migrationsverket. De 
medel som erhållits och är uppbokade avser till största 
del 2015 men delvis 2014. Intäkterna hänförliga till 
de här perioderna överstiger motsvarande kostnader, 
vilket medfört en avvikelse på 3 818 tkr.

Nämndens prognostiserade negativa avvikelse på 486 
tkr finns främst inom tre verksamheter:

• Gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan prog-
nostiserar en negativ avvikelse med 5 174 tkr vid 
årets slut. Det beror främst på högre interkommu-
nala kostnader än budgeterat samt nytillkomna 
elever i gymnasiesärskolan.

• Grundskola och särskola beräknas lämna en posi-
tiv avvikelse med 5 064 tkr vid årets slut. Progno-
sen förklaras bland annat av att intäkter för nyan-
lända och asylsökande samt ofördelade centrala 
medel och kostnaderna för skolskjuts. 

• Fritidshem prognostiserar en negativ avvikelse 
med 384 tkr vilken förklaras med en utökning av 
tjänster för barn i behov av särskilt stöd.

Omsorgsnämnden
Efter sex månader redovisar nämnden en negativ av-
vikelse med 1 280 tkr. Vid årets slut prognostiseras 
en negativ avvikelse med 800 tkr i förhållande till en 
budget på 165 426 tkr. 

Inom verksamheten för vård och omsorg redovisas 
en negativ avvikelse med 604 tkr efter sex månader. 
I huvudsak förklaras avvikelsen med externt köpta 
platser inom psykiatri. Dessutom har vikariebrist och 
extraförstärkning på särskilt boende bidragit till av-
vikelsen. Genom samordningsvinster och högre intäk-
ter för försäljning av verksamhet än budgeterat beräk-
nas avvikelsen vid årets slut hamna i nivå med budget. 

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om särskilt stöd och 
service till vissa funktionshindrade och Socialförsäk-
ringsbalken) prognostiserar en negativ avvikelse med 
928 tkr vid årets slut. Avvikelsen beror på tillkom-
mande externa placeringar samt kostnader för det ge-
mensamma Resursteamet som nämnden startat upp 
med barn- och ungdomsnämnden 2014.
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Investeringsredovisning

För 2015 uppgår Hylte kommuns samlade invester-
ingsbudget till 62 110 tkr. Under det första halvåret 
har kommunen investerat för 18 319 tkr, cirka 29,5 
procent av budgeten. Det prognostiserade för invest-
eringsutfallet vid årets slut är 31 275 tkr, 50,4 procent 
av budgeten. Att endast hälften av utrymmet beräknas 
att användas under 2015 är till största del relaterat till 
det rådande investeringsstoppet kommunfullmäktige 
fattade beslut om den 17 juni. 

Investeringsstoppet är en åtgärd för att få en ekonomi 
i balans. I samband med prognosen efter 4 månader 
prognostiserade nämnderna en negativ avvikelse på 10 
625 tkr. Detta fick kommunstyrelsen vid sitt möte den 
2 juni 2015 att besluta om en rad besparingsåtgärder, 
däribland investeringstopp. Investeringsstoppet berör 
dock inte projekten Örnaskolans låg- och mellansta-
dium och Nya förskoleavdelningar i Hyltebruk.

Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som svarat 
för större andelen av kommunens investeringar det 
första halvåret. Inom samhällsbyggnadsnämnden åter-
finns bland annat VA-investeringar, till exempel byte 
av vattenmätare och sanering av ledningsnät. 

Räddningsnämnden har under första halvåret 2015 
investerat i en ny förstabil som levererades i april och 
togs i drift under maj månad efter att personalstyrkan 
utbildats. Den totala investeringsutgiften uppgick till 
3 009 tkr vilket är i nivå med budgeterade 3 000 tkr. 

Inom kommunens verksamhetslokaler ligger invester-
ingsutfallet på 5 246 tkr. Vid årets slut prognostiseras 
ett utfall på 12 094 tkr. Ett nämnvärt projekt som vän-
tas komma igång på allvar under hösten är byggandet 
av en ny låg- och mellanstadieskola i Hyltebruk. 
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Projektet 2015 Projektet totalt

Investeringar 2015, Tkr Utfall delår Budget* Prognos Avvikelse Budget Utfall Prognos

Lokal- och fastighetsinvesteringar 5 246 26 001 12 094 13 907 108 863 53 241 103 523

Renovering Örnahallen 1 692 145 1 895 -1 750 30 500 32 326 32 529

Projektering förskola Hyltebruk 87 8 400 400 8 000 8 400 87 8 400

Förskola Torup 875 27 875 -848 16 034 16 883 16  883

Låg/mellanstadium Örnaskolan 50 5 711 5 711 0 29 711 1 121 29 711

Ombyggnad fastigheter (ram) 1 559 4 000 2 052 1 948 4 000 1 559 Löpande

Örnvallen konstgräs, löparbanor 8 2 500 8 2 492 2 500 8 2 500

Kommunhus tillgänglighetsanpassning 0 2 500 15 2 485 2 500 0 Löpande

Energieffektiviseringar 457 500 500 0 500 457 Löpande

Lag om skydd mot olyckor 2 250 2 248 250 2 Löpande

Tillgänglighetsanpassning 117 250 117 133 250 117 Löpande

Renovering Unnaryds skola 0 1 000 0 1 000 13 500 0 13 500

Upprustning idrottsplatser 399 718 519 199 718 681 Löpande

Gata, park, skog och exploatering 676 6 970 1 743 5 227 13 370 5 377 9 070

Torups centrum etapp 2 -150 2 000 500 1 500 8 316 666 8 316

Reinvesteringar asfaltsbeläggning 0 250 0 250 250 2 223 Löpande

Gång- och cykelvägar enligt plan 443 600 500 100 600 443 Löpande

Reinvesteringar maskiner/utrustning 0 1 226 0 1 226 1 226 788 Löpande

Gångväg runt sjön Torup 52 670 52 618 754 135 754

Belysning gång och cykelvägar 0 800 300 500 800 0 Löpande

Övrigt 331 1 424 391 1 033 1 424 1 122 Löpande

Övriga investeringar 5 805 16 218 6 472 9 746 20 718 5 949 3 009

IT investeringar 1 655 6 297 2 322 3 975 6 297 1 655 Löpande

Raminvesteringar 607 3 521 607 2 914 3 521 607 Löpande

Ny förstabil 2 987 3 000 2 987 13 3 000 3 009 3 009

Övrigt 556 3 400 556 2 844 7 900 678 Löpande

E-förvaltning genomförande 350 3 000 350 2 650 7 500 350 7 500

Laddstolpar 0 150 0 150 150 0 150

Reinvesteringar kost 108 250 108 142 250 230 Löpande

Markinköp/försäljning 98 0 98 -98 0 98 0

Summa skattefinansierat 11 728 49 189 20 309 28 880 142 951 64 568 113 965

Vatten- och avlopp 6 591 12 871 10 966 1 905 42 669 38 566 33 126

Hyltebruks reningsverk 74 202 1 157 -955 30 000 32 043 33 126

Sanering ledningsnät 5 696 7 045 8 169 -1 124 7 045 5 702 Löpande

VA verksamhet enl nämndsprioritering 821 5 624 1 640 3 984 5 624 821 Löpande

Renhållning och avfallshantering 0 50 0 50 50 1 100 0

Insamlingskärl 0 50 0 50 50 1 100 Löpande

Summa taxefinansierat 6 591 12 921 10 966 1 955 42 719 39 666 33 126

Totalt 18 319 62 110 31 275 30 835 185 670 104 234 148 728

*inklusive överfört från 2014
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Resultaträkning
Kommun Koncern

Mkr Not Delår 2015 Delår 2014 Prognos 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Delår 2015
Verksamhetens intäkter 1 117,3 101,8 233,0 192,8 211,3 150,5

Verksamhetens kostnader 2 -362,1 -335,6 -720,7 -675,9 -667,2 -384,2

Avskrivningar 3 -17,0 -15,6 -34,0 -37,0 -31,8 -21,2

Verksamhetens nettokostnad -261,8 -249,3 -521,8 -520,1 -487,7 -254,8

Skatteintäkter 4 194,4 190,3 388,3 390,6 379,1 194,4

Generella statsbidrag och utjämning 5 72,9 62,6 146,2 148,4 125,3 72,9

Finansiella intäkter 6 0,6 0,6 1,1 1,5 1,2 0,1

Finansiella kostnader 7 -2,3 -3,1 -4,5 -7,0 -6,1 -3,5

Resultat efter finansiella poster 3,8 1,1 9,3 13,4 11,8 9,1

Extraordinära poster - - - - - -

Skatt på årets resultat - - - - - -1,2

Årets resultat 3,8 1,1 9,3 13,4 11,8 7,8

Kommun Koncern

Mkr Not Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Prognos 2015 Delår 2015

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 6,6 7,4 6,7 7,0 6,6

Materiella anläggningstillgångar 9 474,5 472,6 471,4 470,3 654,6

Finansiella anläggningstillgångar 10 3,4 3,4 3,4 3,4 3,8

Summa anläggningstillgångar 484,5 483,4 481,6 480,7 665,0

Bidrag till statlig infrastruktur 11 2,0 - - 1,9 2,0

Förråd m.m. 12 1,9 1,7 - 1,9 1,9

Kortfristiga fordringar 13 67,4 53,9 49,8 57,2 63,7

Kassa och bank 14 44,1 41,7 28,1 44,1 55,8

Summa omsättningstillgångar 113,4 97,3 77,9 103,2 121,4

Summa tillgångar 599,9 580,8 559,5 585,9 788,4

Eget kapital 15

Årets resultat 3,8 11,8 1,1 9,3 7,8

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

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

Summa eget kapital 162,8 159,0 148,3 168,3 214,1

Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 16 9,0 9,1 9,1 9,1 9,0

Övriga avsättningar 17 6,3 3,6 2,4 5,5 6,3

Summa avsättningar 15,4 12,7 11,6 14,6 15,4

Skulder
Långfristiga skulder 18 311,2 311,9 312,4 310,6 433,7

Kortfristiga skulder 19 110,6 97,3 87,2 92,4 125,3

Summa skulder 421,8 409,1 399,7 403,0 558,9

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 599,9 580,8 559,5 585,9 788,4

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 20 234,4 237,0 244,3 231,2 234,4

Borgensåtaganden 21 124,7 113,0 113,4 123,4 13,0

Ställda säkerheter 22 - - - - 8,7

Balansräkning
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Kommun Koncern

Mkr Not Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Delår 2015

Den löpande verksamheten

Årets resultat 3,8 11,8 1,1 7,8

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 17,7 33,2 16,3 23,1

Minskning av avsättning pga utbetalningar - -0,2 -0,7 -

Medel från den löpande verksamheten 21,5 44,8 16,7 30,9

Ökning (-) minskning (+) förråd m.m. -0,2 -1,7 - -0,2

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar -13,5 -2,6 1,5 -4,1

Ökning (+) minskning (-) verksamhetsskulder 13,3 4,3 -5,8 3,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,0 44,8 12,5 30,4

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar -0,5 -1,5 -0,5 -0,5

Investering i materiella anläggningstillgångar -17,8 -44,2 -25,4 -37,9

Investering i finansiella anläggningstillgångar - - - -

Övrig förändring materiella anläggningstillgångar 0,2 1,7 - 0,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18,1 -44,0 -25,9 -38,1

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån - 40,0 40,0 -

Amortering av lån -0,6 -1,2 -0,6 -0,6

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

Förändring av checkräkningskredit - - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,6 38,8 39,4 -0,5

Årets kassaflöde 2,3 39,7 26,0 -8,3

Likvida medel vid årets början 41,7 2,1 2,1 64,1

Likvida medel vid årets slut 44,1 41,7 28,1 55,8

Förändring likvida medel 2,3 39,7 26,0 -8,3
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Not 1 Verksamhetens intäker (Mkr) Delår 2015 Delår 2014 Bokslut 2014 Koncern delår 2015
Försäljningsintäkter 3,8 3,6 7,8 3,8

Taxor och avgifter 33,2 26,5 55,1 37,8

Hyror och arrenden 22,4 22,5 45,6 49,2

Bidrag 38,8 29,4 65,1 38,8

Försäljning av verksamhet och tjänster 9,1 9,7 17,9 10,4

Realisationsvinster - 0,1 0,2 -

Övriga intäkter 9,9 10,0 19,6 10,4

Summa verksamhetens intäkter 117,3 101,8 211,3 150,5

Not 2 Verksamhetens kostnader (Mkr) Delår 2015 Delår 2014 Bokslut 2014 Koncern delår 2015
Löner och sociala avgifter 205,4 189,9 375,3 210,6

Pensionskostnader 16,0 13,6 29,7 16,4

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 8,1 6,9 15,4 10,0

Bränsle, energi och vatten 2,8 2,5 4,9 13,0

Köp av huvudverksamhet 38,4 34,5 69,3 38,4

Lokal- och markhyror 1 35,9 34,6 68,0 30,9

Övriga tjänster 21,1 14,7 34,1 28,0

Lämnade bidrag 14,2 13,7 25,6 14,2

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,9 1,0 0,0

Övriga kostnader 20,1 24,3 43,9 22,6

Summa verksamhetens kostnader 362,1 335,6 667,2 384,2
1Upplysning om leasing lämnas i not 24.

Not 3 Avskrivningar (Mkr) Delår 2015 Delår 2014 Bokslut 2014 Koncern delår 2015
Immateriella anläggningstillgångar 1,3 1,1 2,3 1,3

Maskiner och inventarier 3,1 3,1 6,1 5,6

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12,6 11,4 23,4 14,3

Bostadslånepost - - - 0,1

Summa avskrivningar 17,0 -15,6 31,8 21,2

Not 4 Skatteintäkter (Mkr) Delår 2015 Delår 2014 Bokslut 2014 Koncern delår 2015
Preliminär kommunalskatt 194,2 190,1 380,1 194,2

Preliminär slutavräkning innevarande år 0,6 0,6 0,1 0,6

Slutavräkningsdifferans föregående år -0,4 -0,4 -1,1 -0,4

Summa skatteintäkter 194,4 190,3 379,1 194,4

Preliminär slutavräkning, kronor per invånare 120 119 7
Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare -40 -38 -109

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (Mkr) Delår 2015 Delår 2014 Bokslut 2014 Koncern delår 2015
Inkomstutjämning 56,7 47,2 94,4 56,7

Kostnadsutjämning 15,2 12,7 25,4 15,2

Regleringsbidrag -0,2 1,2 2,3 -0,2

Strukturbidrag 0,5 0,5 1,0 0,5

LSS utjämning -8,4 -8,3 -16,5 -8,4

Fastighetsavgift 8,9 9,3 18,7 8,9

Kompensation för höjda sociala avgifter 0,2 - - 0,2

Summa generella statsbidrag och utjämning 72,9 62,6 125,3 72,9



43

Delår 2015

 

Not 6 Finansiella intäkter (Mkr) Delår 2015 Delår 2014 Bokslut 2014 Koncern delår 2015
Utdelningar på aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgensavgift 0,6 0,6 1,1 -

Ränteintäkter 0,0 0,1 0,1 0,1

Summa finansiella intäkter 0,6 0,6 1,2 0,1

Not 7 Finansiella kostnader (Mkr) Delår 2015 Delår 2014 Bokslut 2014 Koncern delår 2015
Räntekostnader 2,1 3,0 5,6 3,3

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

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

Summa finansiella kostnader 2,3 3,1 6,1 3,5

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Anskaffningsvärde 14,9 14,5 12,6 14,9

Ackumulerade avskrivningar -8,4 -7,1 -5,9 -8,4

Ackumulerade nedskrivningar - - - -

Bokfört värde 6,6 7,4 6,7 6,6

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

Årets investeringar 0,5 1,5 0,5 0,5

Avyttring och utrangering - - - -

Nedskrivningar - - - -

Återförda nedskrivningar - - - -

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

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

Övriga förändringar - - - -

Redovisat värde vid årets slut 6,6 7,4 6,7 6,6

Not 9 a Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Anskaffningsvärde 780,6 776,9 718,8 960,1

Ackumulerade avskrivningar -343,8 -331,2 -319,2 -395,9

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

Bokfört värde 425,1 434,0 388,0 524,2

Redovisat värde vid årets början 434,0 394,8 394,8 534,8

Årets investeringar 3,9 36,7 2,3 3,9

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

Nedskrivningar - - - -

Återförda nedskrivningar - - - -

Avskrivningar -12,6 -23,4 -11,4 -14,3

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,2 26,8 3,1 -0,2

Övriga förändringar - - - -

Redovisat värde vid årets slut 425,1 434,0 388,0 524,2
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Not 9 b Maskiner och inventarier (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Anskaffningsvärde 108,2 104,7 100,6 181,0

Ackumulerade avskrivningar -75,1 -72,0 -68,9 -112,0

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

Bokfört värde 32,9 32,5 31,5 68,8

Redovisat värde vid årets början 32,5 33,4 33,4 70,9

Årets investeringar 3,5 4,6 1,2 3,5

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

Nedskrivningar - - - -

Återförda nedskrivningar - - - -

Avskrivningar -3,1 -6,1 -3,1 -5,6

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,7 - 0,0

Övriga förändringar - - - -

Redovisat värde vid årets slut 32,9 32,5 31,5 68,8

Not 9 c Pågående ny-, till- och ombyggnader (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Anskaffningsvärde 16,5 6,0 51,9 61,6

Ackumulerade avskrivningar - - - -

Ackumulerade nedskrivningar - - - -

Bokfört värde 16,5 6,0 51,9 61,6

Redovisat värde vid årets början 6,0 33,2 33,2 31,0

Årets investeringar 10,5 2,9 21,9 30,6

Överföring till annat slag av tillgång 0,0 -30,0 -3,1 0,0

Redovisat värde vid årets slut 16,5 6,0 51,9 61,6

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Andelar i Kommuninvest Ekonomisk förening1 0,5 0,5 0,5 0,5

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

Grundfondskapital Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 1,7 1,7 1,7 -

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

Summa finansiella anläggningstillgångar 3,4 3,4 3,4 3,8
1Kommunens insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2015-06-30 till 3 156 361 kr.

Not 11 Upplösning av infrastrukturellt bidrag (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Beslutad medfinansiering 2,0 - - 2,0

Upplöst tidigare år - - - -

Årets upplösning - - - -

Återstår att lösa upp 2,0 - - 2,0
Upplösningen avser medfinansiering av bron i Kinnared genom ett infrastrukturellt bidrag enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-06-17. 
Bidraget kommer lösas upp under 10 år.

Not 12 Förråd med mera (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Exploateringsfastigheter 1,9 1,0 - 1,9

Tomtmark - 0,7 - -

Redovisat värde vid årets slut 1,9 1,7 0,0 1,9
Byggklar mark redovisas med början av 2015 som exploateringsfastighet. Se mer i avsnittet om redovisningsprinciper.

Not 13 Kortfristiga fordringar (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Kundfordringar 12,1 15,4 12,2 10,2

Statsbidragsfordringar 3,0 - 2,1 3,0

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

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 40,8 29,1 24,2 38,9

Övriga kortfristiga fodringar 1,8 0,2 3,3 1,8

Summa kortfristiga fordringar 67,4 53,9 49,8 63,7



45

Delår 2015

 

Not 14 Likvida medel (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Beviljad checkräkningskredit 50,0 50,0 50,0 60,0

Utnyttjad checkräkningskredit - - - -

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

Kassa och bank 44,1 41,7 28,1 55,8

Summa disponibla likvida medel 94,1 91,7 78,1 115,8

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

Not 15 Eget kapital (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Årets resultat 3,8 11,8 1,1 7,8

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

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

Summa eget kapital 162,8 159,0 148,3 214,1

Not 16 Avsättningar pensioner (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Särskild avtals- och visstidspension 4,9 4,2 4,7 4,9

Förmånsbestämd/kompl pension 2,2 2,7 2,4 2,2

Pension till efterlevande 0,2 0,4 0,2 0,2

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

Löneskatt 1,8 1,8 1,8 1,8

Summa avsatt till pensioner 9,0 9,1 9,1 9,0

Ingående avsättningar pensioner 9,1 9,1 9,1 9,1
Pensionsutbetalningar -0,2 -0,3 -0,2

Nyintjänand pension 0,2 0,3 0,2

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

Förändring av löneskatt 0,0 0,0 0,0

Sänkning av diskonteringsränta - - -

Övrigt 0,1 -0,1 0,1

Summa avsatt till pensioner 9,0 9,1 9,1 9,0

Aktualiseringsgrad  (%) 99 99 99

Politiker med visstidspension 3 3 3 3

Överskottsmedel i försäkringen (kr) 891 1 251 891
Förpliktelsen är per den 30 juni 2015 minskad genom försäkring med 2,6 mkr exkl. löneskatt. Försäkringen avser anställda med en inkomst 
över 7,5 inkomstbasbelopp.    

På grund av byte av pensionsförvaltare 2013 kan inte aktualiseringsgrad samt förändring av pensionsskuld särredovisas för delår 2014.
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Not 17  Övriga avsättningar (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Ingående avsättning återställande av deponi 1 2,3 1,5 1,5 2,3

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

Ianspråktaget belopp under året - - - -

Outnyttjat belopp som återförts - - - -

Summa avsättning återställande av avfallstipp 3,0 2,3 1,6 3,0

Ingående avsättning VA 2 - 0,2 0,2 -

Avsättningar under året - - - -

Ianspråktaget belopp under året - - - -

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

Summa avsättning VA 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingående avsättning omstrukturering 3 1,3 1,5 1,5 1,3

Avsättningar under året - - - -

Ianspråktaget belopp under året - -0,2 -0,7 -

Outnyttjat belopp som återförts - - - -

Summa avsättning omstrukturering 1,3 1,3 0,8 1,3

Ingående avsättning infrastrukturellt bidrag 4 - - - -

Avsättningar under året 2,0 - - 2,0

Summa avsättning infrastrukturellt bidrag 2,0 - - 2,0

Summa övriga avsättningar 6,3 3,6 2,4 6,3
1 Avsättningen avser återställandet av deponin Borabo. Avsättningen uppstår genom överskott från verksamheten för avfallshantering.
2 Avsättningen avser överskott inom VA. Överskottet har återförts 2014. Från 2014 bokförs eventuellt överskott inom VA som en förutbetald intäkt.
3 I budget 2005 och 2006 avsattes totalt 9,0 mkr som kopplades mot den nya organisationen som började genomföras 2007. Pengarna är 
öronmärkta till olika projekt med inriktning mot utvecklingsfrågor.
4 Avsättningen avser medfinansiering av bron i Kinnared. Se mer under not 11.

Not 18 a Långfristiga skulder till kreditinstitut (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Långfristiga skulder vid årets början 311,7 272,9 272,9 431,7

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

Nyupplåning under året - 40,0 40,0 -

Amortering -0,6 -1,2 -0,6 -0,8

Summa skulder till kreditinsititut vid årets slut 311,1 311,7 312,3 430,9

Lån fördelade på räntebindningstid:
1-3 månader: 159,6 160,2 160,8

1-3 år 70,0 70,0 70,0

3-5 år 81,5 81,5 81,5

Lån som förfaller inom:
Löpande tills vidare: 159,6 160,2 190,8

1 år - 25,0 -

1-3 år 151,5 96,5 121,5

3-5 år - 30,0 -

Genomsnittlig räntesats på långfristiga lån: 0,66 % 1,77 % 2,01 %

Not 18 b Förutbetalda intäkter reglerade över flera år (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Anslutningsavgifter 0,1 0,1 0,1 2,8

   återstående antal år (vägt snitt) 18 19 19 -

Gatukostnadsersättningar 0,0 0,0 - 0,0

   återstående antal år (vägt snitt) 19 20 - -

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

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Not 19Kortfristiga skulder (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Skulder kreditinstitut 1,2 1,2 1,2 1,4

   varav utnyttjad checkräkningskredit - - - -

   varav kortfristig del av långfristig skuld 1,2 1,2 1,2 1,4

Leverantörsskulder 21,1 18,8 15,7 25,0

Preliminärskatt och övriga löneavdrag 6,5 5,7 5,9 6,5

Moms och punktskatter 3,8 3,7 3,4 6,7

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

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 75,9 66,9 59,0 83,6

Summa kortfristiga skulder 110,6 97,3 87,2 125,3

Not 20Pensionsförpliktelser (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Ingående ansvarsförbindelse 190,7 208,4 208,4 190,7

Pensionsutbetalningar -3,4 -6,3 -3,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,4 -1,2 0,4

Förändring av löneskatt -0,4 -3,5 -0,4

Ändringar av försäkringstekniska grunder - - -

Övrig post 1,3 -6,7 1,3

Summa pensionsförpliktelser 188,6 190,7 208,4 188,6

Löneskatt 45,8 46,3 50,6 45,8

Utgående ansvarsförbindelse 234,4 237,0 258,9 234,4
På grund av byte av pensionsförvaltare 2013 kan inte förändring av pensionsförpliktelse särredovisas för delår 2014.

Not 21Borgensförbindelser (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 111,6 111,6 111,9 -

Brännö Folkets park 0,4 0,5 0,5 0,4

Tågdagarna 0,9 0,9 0,9 0,9

Fiberföreningar 10,5 - - 10,5

Landeryds Järnvägsmuseum 1,3 - - 1,3

Summa borgensförbindelser 124,7 113,0 113,4 13,0

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande bor-
gensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekt av Hylte kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala tillgångar till 324 392 727 836 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 413 806 273 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 400 114 362 kronor.

Not 22Spec. ej likviditetspåverkande poster (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Avskrivningar 17,0 31,8 15,6 21,2

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

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

Övriga avsättningar 0,7 0,6 -0,1 0,7

Skatt på årets resultat - - - 1,2

Förändring långfristiga periodiseringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa ej likviditetspåverkande poster 17,7 33,2 16,3 23,1

Not 23Den ställda säkerheten avser redovisat värde för lån från kreditinstitut där pantbrev lämnats som säkerhet.

Not 24Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år (Mkr) Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Koncern delår 2015
Med förfall inom 1 år 0,3 0,6 0,2 -

Med förfall inom 1-5 år 1,7 2,2 3,4 -

Med förfall senare än 5 år - - - -

Summa 1,9 2,8 3,6 0,0
Beloppen avser nominella värden av framtida minimi-leaseavgifter. 
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Bakgrund
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmel-
serna i lagen om kommunal redovisning och de rek-
ommendationer som lämnas av rådet för kommunal 
redovisning (RKR). I de fall redovisningen avviker från 
lagstiftning eller rekommendationer anges detta sär-
skilt.

Periodisering
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret har 
i huvudsak belastat respektive tillgodoräknats årets re-
dovisning. Redovisningen har varit öppen för externa 
transaktioner till och med den 31 juli 2015. Därefter 
har intäkter och kostnader överstigande 50 tkr hän-
förts till redovisningsåret. 

Löner avseende timanställda och OB-ersättning till 
månadsanställda redovisas enligt kontantprincipen. 
Det innebär att löner och ersättningar som intjänats 
under juni 2015 har belastat juli 2015, vilket är ett avs-
teg från principen om matchning. Avvikelsen förklaras 
med att summan av dessa kostnader inte uppgår till 
något väsentligt belopp. Mot denna bakgrund gör 
kommunen bedömningen att påverkan på resultatet är 
försumbart.

Förändrade redovisningsprinciper 
Byggklar mark kommunen har för avsikt att avyttra 
har med början under 2014 omklassificerats från an-
läggningstillgång till omsättningstillgång. Omklassi-
ficeringen har inte haft någon effekt på resultatet. Ett 
fortsatt arbete pågår under 2015 med att se över klassi-
ficeringen av anläggningstillgångar. 

Skatteintäkter 
I linje med RKR 4.2 har skatteintäkten periodiserats. 
Det innebär att kommunen i delårsbokslutet 2015 
bokfört en prognos för den definitiva slutavräkningen 
för 2014 och en för den preliminära slutavräkningen 
för 2015. Prognosen är baserad på SKL:s aprilprognos. 
Efter delårsbokslutets upprättande har SKL kommit 
med en ny prognos. Hade den här prognosen använts 
hade resultatet varit cirka 0,4 mkr sämre.

Övriga intäkter
Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar re-
dovisas som en förutbetald intäkt bland långfristiga 
skulder och periodiseras över anläggningens nyttjande-
period. 

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

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

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

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar 
vid årets slut. Tillsammans med okompenserad över-
tid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas den 
som en kortfristig skuld.

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

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not i resultaträkningen och/eller kassaflöde-
sanalysen. För att en post ska betraktas som jämförel-
sestörande ska posten uppgå till minst 3,5 mkr samt 
vara av sådan karaktär att den inte förväntas inträffa 
regelbundet. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga av-
skrivningar. Avskrivningarna påbörjas den månad an-
läggningstillgången tas i bruk enligt linjär metod. Inga 
avskrivningar görs på mark, konst och pågående in-
vesteringar.

För att en tillgång ska klassificeras som en anläggnings-
tillgång 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.

Redovisningsprinciper
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Avskrivningstid är för:

Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Maskiner och inventarier 3-20 år

Fastigheter och anläggningar 10-50 år

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2012 
för tillgångar med identifierbara komponenter som 
har olika nyttjandeperiod. Komponentavskrivning är 
framförallt påkallat vid större investeringsprojekt.

Avsättningar
En avsättning för återställande av deponin har tagits 
upp. Det belopp som tagits upp utgörs av driftöver-
skott från avfallsverksamheten. Baserat på en projek-
tering beräknas de totala sluttäckningsutgifterna upp-
gå till cirka 46 mkr. Åtagandet är nuvärdesberäknat 
med en diskonteringsränta på 3 procent. Återställandet 
av deponin väntas starta 2016 och pågå fram till 2021. 

Hylte kommun har en avsättning för omstrukturerings-
kostnader som inte helt följer RKR 10. Kvarvarande 
belopp, 1,3 mkr, kommer förbrukas de kommande 
åren.

Vid bokslut 2013 avsattes 0,2 mkr från vatten- och 
avloppsverksamheten. Beloppet bestod av 2013 års 
driftöverskott. Beloppet har återförts till verksam-
heten 2014. Eventuellt överskott i framtiden kommer 
bokföras som en förutbetald intäkt bland kortfristiga 
skulder.

Under 2015 har 2,0 mkr avsatts med anledning av 
beslutad medfinansiering genom ett infrastrukturellt 
bidrag. 

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

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

I koncernredovisningen har jämförelsetal utelämnats 
med anledning av Bostadsstiftelsen Hyltebostäders 
övergång till K3 (Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning). Motsvarande tal för delåret 2014 är inte om-
räknade. 

Redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden 
och enligt huvudprincipen proportionell konsolidering. 

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