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Kommunens organisation
Politikerna är uppdragsgivarna
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kom-
munstyrelse och nämnder som ytterst är ansvarigaför 
den kommunala servicen. De anger inriktningen för 
kommunens verksamheter – vad som ska prioriteras 
och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer 
i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om 
reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. 
De styr kommunen genom att ge uppdrag och sätta 
upp mål och att ge resurser till de olika verksamheter-
na ur kommunens totala budget. 

De kommunanställda är verkställande
Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ans-
varar för att politiska beslut genomförs i det dagliga 
arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet 
och planering och arbetsledning. De anställda ansvarar 
också för att ta fram underlag för politiska beslut, att 
följa upp verksamheterna och att redovisa detta till-
baka till uppdragsgivarna- politikerna.

Mandatfördelning
I fullmäktige sitter 39 ledamöter och mandaten förde-
las på partierna utefter valresultatet. Val sker vart 
fjärde år.

I Hylte har fem partier, Socialdemokraterna, Folkpar-
tiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sveriges Pen-
sionärers Intresseparti bildat en koalition, Framtid 
Hylte. Av kommunfullmäktiges 39 mandat har Fram-
tid Hylte tillsammans 20.

Parti Mandat

Socialdemokraterna (S) 15

Centerpartiet (C) 7

Kommunens Väl (KV) 4

Moderaterna (M) 4

Sverigedemokraterna (SD) 2

Folkpartiet (FP) 2

Miljöpartiet (MP) 1

Vänsterpartiet (V) 1

Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) 1

Ingen partitillhörighet 2

1
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God ekonomisk hushållning

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

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

80 procent av de finansiella kvalitetsnivåerna är
uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäkti-
ges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna.

Allt under 80 procent på båda delarna

God ekonomisk hushållning definieras av Kommunallagen 5 § ”För verksamheten ska anges mål och riktlinjer 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda
och 80 procent av kommunfullmäktiges besluta-
de kvalitetsnivåer för verksamheter

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

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

Vad innebär resultatstyrning?
I en kommun är det minst lika intressant att tala om 
resultat i termer av vad man lyckats åstadkomma för 
invånare och andra som är mottagare av kommunens 
service och tjänster, som att tala om vilka finansiella 
resultat som uppnåtts. Resultat handlar om i vilken 
utsträckning kommunen lyckas leverera service som 
håller en god kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Re-
sultatstyrning står alltså inte enbart för det finansiella 
resultatet i kommunen utan även om hur verksam-
heten bedrivs långsiktigt i ett socialt och ekologiskt 
perspektiv.
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Det handlar även om de tjänster som kommunen lev-
ererat på ett sådant sätt att det ur mottagarens syn-
vinkel skapats ett kvalitativt mervärde utifrån dennes 
behov. Givetvis finns det andra uppfattningar och per-
spektiv på vad som kan vara kvalitativa resultat dock 
är det naturligt att ta utgångspunkt i mottagarna av 
kommunens service och tjänster.

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

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

• Utbildning och barnomsorg

• Omsorg och hjälp

• Kultur och fritid

• Bygga, bo och miljö

• Näringsliv och arbete

• Kommun och politik

• Ekonomi

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

Grunduppdrag
Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska 
göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, 

föreskrifter och invånare men även politiken styr via 
styrande dokument. Grunduppdraget utgör den störs-
ta delen av en kommuns verksamhet, vilket innefat-
tar både obligatorisk och frivillig verksamhet. Det är i 
kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och 
utvärderas. Det vill säga det är kvalitetsstyrningen som 
visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller 
inte.

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

Fokus ligger även i målstyrningen på resultat vilket gör 
att dessa program och planer med mera bör utmynna 
i mål till vilka nyckeltal med målnivåer kan kopplas. 
Till målstyrningen kopplas även de uppdrag som poli-
tiken tilldelat kontoren. 



4

Kommunfullmäktiges nyckeltal
-grunduppdrag och mål

Ekonomi
Hylte kommun arbetar för en god ekonomisk hushåll-
ning, ett effektivt resursutnyttjande och en handlings-
beredskap för framtiden.
Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar 
kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom områ-
det ekonomi.

Bokslut för Hylte kommun Bokslut för Hylte kommun BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB yyyyyyyyyyBokslut för Hylte kommunBokslut för Hylte kommunBBBBBBoooookkkkkkkksssssllllllluuuuuttttttt fffffffööööööörrrrrr HHHHHHyyyyyylllllltttttteeeeeee kkkkkkkkooooommmmmmmmmmuuuuuunnnnnnnBokslut för Hylte kommun

Årsredovisning 2015

Nyckeltal Accepterad kvalitetsnivå Utfall Ansvarsområde

2016 2017 2018 2015

1 Budgetavvikelse 1,0% 1,0% 1,0% 0,1% Kommunstyrelsen

2 Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar 95,0% 95,0% 95,0% 169,6% Kommunstyrelsen

3 Soliditet 28,0% 28,0% 28,0% 27,3% Kommunstyrelsen

4 Årets resultat i relation till skattintäkter och generella stats-
bidrag 

1,9% 1,9% 1,9% 3,8% Kommunstyrelsen

5 Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstill-
gångarnas värde

60,0% 60,0% 60,0% 60,7% Kommunstyrelsen
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Utbildning och barnomsorg

Barn och ungdomar i Hylte kommun ska i en samman-
hållen skola lägga grunden för ett livslångt lärande och 
för att bli aktiva medborgare med många möjligheter 
i livet.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar 
kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom områ-
det utbildning och barnomsorg.

Nyckeltal Accepterad kvalitetsnivå Utfall Ansvarsområde

2016 2017 2018 2015

6 Andelen vårdnadshavare som är nöjda med förskolan 1 Barn- och ung-
domsnämnden

7 Plats på förskola på önskat placeringsdatum 52,0% 52,0% 52,0% 40,0% Barn- och ung-
domsnämnden

8 Väntetid för de barn som inte fått plats på förskola på 
önskat placeringsdatum

54,0 54,0 54,0 90,0 Barn- och ung-
domsnämnden

9 Elever i åk. 9 som är behöriga till något nationellt program 89,0% 89,0% 89,0% 79,6% Barn- och ung-
domsnämnden

10 Meritvärde i åk.9 (17 ämnen) 210,0 210,0 210,0 199,5 Barn- och ung-
domsnämnden

11 Andel nöjda elever i grundskolan 2 91,0% 91,0% 91,0% Barn- och ung-
domsnämnden

12 Nöjdhet vuxenutbildning och Introduktionsprogrammet 
(IM) 1

Barn- och ung-
domsnämnden

13  Väntetid till utbildning i svenska för invandrare (SFI)) 1 Barn- och ung-
domsnämnden

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

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

Målstyrning 
Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken 
särskilt vill fokusera på under perioden inom området 
utbildning och barnomsorg.

Mål/uppdrag Ansvarsområde

A Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska Barn- och ungdomsnämnden

B Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas Barn- och ungdomsnämnden

C Lärarna ska ges mer tid för pedagogik Barn- och ungdomsnämnden

D Arbetet för en giftfri förskola ska inledas Barn- och ungdomsnämnden

E Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola Kommunstyrelsen

F Högre och jämställda lärarlöner Kommunstyrelsen

G Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas Arbets- och näringslivsnämnden
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Målstyrning 
Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken 
särskilt vill fokusera på under perioden inom området 
omsorg och hjälp.

Omsorg och hjälp

Hylteborna ska känna sig trygga i att de får det stöd 
som behövs, när det behövs och utifrån behov. Med-
borgarna ska ha inflytande över sin egen situation.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar 
kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom områ-
det omsorg och hjälp.

Nyckeltal Accepterad kvalitetsnivå Utfall Ansvarsområde

2016 2017 2018 2015

14 Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att 
få kontakt med socialsekreteraren 1

Barn- och ung-
domsnämnden

15 Andel ensamkommande barn och ungdomar som up-
plever gott bemötande 1

Barn- och ung-
domsnämnden

16 Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avs-
lutad utredning eller insats

82% 82% 82% 100% Barn- och ung-
domsnämnden

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

82,0% 82,0% 82,0% 97,0% Barn- och ung-
domsnämnden

18 Andel som är nöjda med sin hemtjänst 88% 88% 88% 90% Omsorgsnämnden

19 Andel som är nöjda med sitt särskilda boende 90,0% 90,0% 90,0% 92,0% Omsorgsnämnden

20 Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar

16 16 16 13 Omsorgsnämnden

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

36 36 36 35 Omsorgsnämnden

22 Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får 
inom LSS 2

74% 74% 74% Omsorgsnämnden

23 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansö-
kan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd

10 10 10 8 Arbets- och nä-
ringslivsnämnden

24 Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer 
med ekonomiskt bistånd 2

30% 30% 30% Arbets- och nä-
ringslivsnämnden

25 Responstid räddningstjänsten, andel som får hjälp inom 
20 minuter 2

95% 95% 95% Räddningsnämn-
den

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

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

Mål/uppdrag Ansvarsområde

A En särskild arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situation kan förbättras Omsorgsnämnden

B Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras upp Samhällsbyggnadsnämnden
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Näringsliv och arbete

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

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar 
kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom områ-
det näringsliv och arbete.

Nyckeltal Accepterad kvalitetsnivå Utfall Ansvarsområde

2016 2017 2018 2015

26 Företagsklimat (Insikt - Servicemätning av kommunens myn-
dighetsutövning)

60,0 60,0 60,0 67,0 Samhällsbygg-
nadsnämnden

27 Andel som kommer ut i arbete efter avslut inom arbets-
marknadsverksamhet

45,0% 45,0% 45,0% 18,0% Arbets- och nä-
ringslivsnämnden

28 Andel som kommer ut i studier efter avslut inom arbets-
marknadsverksamhet

45,0% 45,0% 45,0% 10,0% Arbets- och nä-
ringslivsnämnden

Målstyrning 
Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken 
särskilt vill fokusera på under perioden inom området 
näringsliv och arbete.

Mål/uppdrag Ansvarsområde

A Förutsättningarna för persontrafik med tåg Hyltebruk – Halmstad ska utredas Kommunstyrelsen

B Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas Kommunstyrelsen

C Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas Kommunstyrelsen

D Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte Kommun Kommunstyrelsen

E Hylte kommun ska delta i regionalt innovationsarbete Arbets- och näringslivsnämnden
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Målstyrning 
Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken 
särskilt vill fokusera på under perioden inom området 
bygga, bo och milö.

Mål/uppdrag Ansvarsområde

A Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska göras fossilfria Kommunstyrelsen

B Byggnationen av Örnaskolans Låg och mellanstadium ska påbörjas under 2015 Kommunstyrelsen

C Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras Samhällsbyggnadsnämnden

D Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas Samhällsbyggnadsnämnden

E Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen Samhällsbyggnadsnämnden

F Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta Samhällsbyggnadsnämnden

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Nyckeltal Accepterad kvalitetsnivå Utfall Ansvarsområde

2016 2017 2018 2015

29 Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning 1 2,0 2,0 2,0 Samhällsbygg-
nadsnämnden

30 Kommunens vattenkvalitet 1 100,0% 100,0% 100,0% Samhällsbygg-
nadsnämnden

31 Handläggningstid vid beslut om bygglov 1 10,0 10,0 10,0 Samhällsbygg-
nadsnämnden

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

Bygga, bo och miljö

Hylte kommun ska erbjuda goda livs- och verksam-
hetsmiljöer i hela kommunen med möjlighet till bra 
boenden och goda kommunikationer i ett tryggt och 
hållbart samhälle.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar 
kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom områ-
det bygga, bo och miljö.
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Kultur och fritid

Hylteborna ska erbjudas idrotts-, fritids- och kulturut-
bud i en attraktiv och trygg miljö. Föreningslivet utgör 
navet i arbetet för en bättre folkhälsa i Hylte kommun 
med fokus på barn och ungdomar.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar 
kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom områ-
det kultur och fritid.

Målstyrning 
Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken 
särskilt vill fokusera på under perioden inom området 
kultur och fritid.

Mål/uppdrag Ansvarsområde

A Mötesplatser för olika kulturer ska skapas Arbets- och näringslivsnämnden

B Föreningslivets villkor ska förbättras. Arbets- och näringslivsnämnden

Nyckeltal Accepterad kvalitetsnivå Utfall Ansvarsområde

2016 2017 2018 2015

32  Andel nöjda besök inom kultur- och fritidsverksamhet 80,0% 80,0% 80,0% 85,0% Arbets- och nä-
ringslivsnämnden
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Kommun och politik

Likvärdig och jämlik service erbjuds samtidigt som 
organisationen levererar ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet med utgångspunkt i att kommunen finns 
till för medborgarna.

Nedan presenteras de nyckeltal som utvärderar 
kvaliteten på kommunens grunduppdrag inom områ-
det kommun och politik

Nyckeltal Accepterad kvalitetsnivå Utfall Ansvarsområde

2016 2017 2018 2015

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

60,0% 60,0% 60,0% 48,0% Kommunstyrelsen

34 Andel som får svar på e-post inom två dagar 60,0% 60,0% 60,0% 87,0% Kommunstyrelsen

35 Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med 
kommunen

92,0% 92,0% 92,0% 100,0% Kommunstyrelsen

36 Andel som är nöjda med kommunens webbplats 1 75,0% 75,0% 75,0% Kommunstyrelsen

37 Nöjda medarbetare 74,0% 74,0% 74,0% 78,0% Kommunstyrelsen

38  Sjukfrånvaro kommunalt anställda 5,5% 5,5% 5,5% 5,4% Kommunstyrelsen

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

Målstyrning 
Nedan presenteras de mål och uppdrag som politiken 
särskilt vill fokusera på under perioden inom området 
kommun och politik.

Mål/uppdrag Ansvarsområde

A ”Rätt till heltid” för kommunens anställda ska införas Kommunstyrelsen

B Hyltebostäders organisationsform ska utredas Kommunstyrelsen

C En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under perioden Kommunstyrelsen
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Ekonomi
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter. För 
2016 har kommunfullmäktige beslutat om fem finansiella nyckeltal.

Finansiella nyckeltal Accepterad 
kvalitetsnivå

Budget 
2016

Plan 
2017

Plan 
2018

Nivå bok-
slut 2015

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag 1,9 % 2,1 % 1,7 % 0,3 % 3,8 %

Soliditet 28 % 31,3 % 32,5 % 32,7 % 27,5 %

Verksamheternas budgetavvikelse 1,0 % 0,1 %

Självfinansieringsgrad kommunens investeringar 95 % 85 % 72,4 % 81,7 % 174,3 %

Långfristiga låneskulden i relation till anläggnings-
tillgångarnas värde

60 % 57,7 % 55,2 % 52,8 % 60,7 %

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga fi-
nansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. 
Förändringar i soliditeten är beroende av investerings-
takt, skuldförändringar och det ekonomiska resultatet. 
Ju högre soliditet desto mindre är låneskulden.

28,9% 27,5%
31,3%

32,5% 32,7%

-10,1%
-7,6% -7,5%
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Budget 2015 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Soliditet Soliditet inkl ansvarsförbindelse

Enligt kommunens finansiella nyckeltal ska soliditeten 
exklusive ansvarsförbindelser uppgå till minst 28 pro-
cent procent, vilket förväntas uppnås under hela pe-
rioden. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för-
bättras under perioden från – 7,6 procent i bokslut 
2015 till -5,8 procent i plan 2018.

Resultatutveckling
Kommunallagen fastställer att kommunen för ett 
räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kost-
nader, balanskrav. För att säkra det egna kapitalet och 
bygga upp medel för investeringar måste resultatet inte 
bara vara i balans utan det krävs positiva resultat. 

Enligt de beslutade finansiella nyckeltalen ska kom-
munens resultat motsvara minst 1,9 procent av skatter 
och bidrag. Infrias målet ger det goda förutsättningar 
för egenfinansiering av investeringar och reservation 
av medel för framtida pensionskostnader.
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Resultat 2015 samt budgeterat resultat, mkr

Soliditet

Resultatets andel av skatter och bidrag
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Investeringar
För att kommunen ska kunna finansiera investeringar-
na helt utan nyupplåning ska självfinansieringsgraden 
motsvara minst 100 procent. Självfinansieringen ska 
vara minst 60 procent vilket uppnås under perioden. 

 

Tillgångar och skulder
Den höga investeringstakten får effekter på den lång-
siktiga låneskulden och finansnettot.

Ett finansiellt nyckeltal är att den långfristiga 
låneskulden exklusive pensioner inte ska överstiga 60 
procent av anläggningstillgångarnas värde. Vid bokslut 
2015 var måttet 60,7 procent och under planperioden 
minskar det till 52,8 procent.

Kommunfullmäktiges beslut för MRP 2016-2018 
gällande finansiering:

• Skattesatsen beslutas oförändrad, 21,45 procent 

• Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på 
de lån som förfaller till betalning under 2016.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden motsvarar i bokslut 
2015 114,3 mkr och av dessa är 111,3 mkr beviljade 
till kommunens bostadsstiftelse Hyltebostäder. Riskex-
poneringen av borgensåtagandena bedöms under plan-
perioden vara låg.

Kommunen har också tillsammans med samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening, 
ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. 
Vid årsskiftet 2015/2016 var 280 kommuner medlem-
mar i föreningen.

Kommunfullmäktiges beslut för MRP 2016-2018 
gällande finansiering:

• Borgensavgift uttages av Stiftelsen Hyltebostäder 
motsvarande 1 procent av det totala borgensåta-
gandet

Pensionsförpliktelser 
Hylte kommun redovisar pensionsskuld enligt den så 
kallade blandmodellen vilket innebär att den större 
delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför balan-
sräkningen. Det är dock viktigt att ta hänsyn till denna 
i mål- och resursplansarbetet då det är en skuld som 
ska finansieras under de kommande cirka fyrtio åren. 
Stora pensionsavgångar väntas framöver med kraftiga 

utbetalningar som följd.

Känslighetsanalys
Kommunen påverkas av både interna och externa hän-
delser. Nedan visas en sammanställning över några 
exempel på externa förändringar och hur de skulle 
påverka kommunens ekonomi.

10 nya invånare                            0,45 mkr

Ränteförändring +/- 1 procent              3,0 mkr

1 procent ökad lönekostnad (inkl PO)      2,8 mkr

1 procent prisökning                           2,1 mkr
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Detta är ett mellanår...

...med anledning av kommunens nya styr-
modell och tillhörande årshjul, som antogs 
i november 2015. Därför kommer 2016 
års budgetdokument se lite annorlunda ut 
jämfört med tidigare år. Budgetarbetet och 
planeringen för 2017-2018 är nämligen inte 
politiskt genomarbetad. Vilket innebär att 
kommunens verksamheter endast kommer 
redovisa driftbudget för 2016 och inte för 
perioden 2017-2018.
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Förändringar mellan åren
Kommunstyrelsens ram utökas med 900 tkr för Micro-
softlicenser genom omfördelning mellan nämnderna. 
Fördelningen av hyreskostnaden för kommunhuset har 
räknats om och medför omfördelning av budget mel-
lan nämnderna. För kommunstyrelsen medför det en 
utökning av ramen med 504 tkr.

Kommunstyrelsen får en utökning av ramen med 500 

tkr som ska gå till personalvård och personalutveck-
ling. Bland annat ska dessa finansiera de årliga Fram-
tidstrodagarna som är en satsning för personalut-
veckling men de ska också täcka ökade kostnader för 
friskvård.

I samband med att kommunens fastigheter ska anslu-
tas till fiber kommer kostnader att uppstå. Ramen utö-
kas med 140 tkr för detta.

Samtliga nämnder får mindre kompensation för 
prisökning och för kommunstyrelsen innebär det en 
minskning med 122 tkr. Ramen minskas med 60 tkr på 
grund av att internräntan sänkts till 3,75 %. Kommun-
styrelsen andel av kostnaden för Microsoftlicenserna 
är 72 tkr och ramen minskas därför med motsvarande 
belopp. 

Partistöd som ska betalas ut under 2016 uppgår till 
571 tkr.

Investeringar
Inom kommunstyrelsens verksamhet samordnas samt-
liga kontors IT-investeringar. Inför 2016 får styrelsen  
investeringsbudget motsvarande 5 000 tkr. Av dessa är 
3 000 tkr riktade mot barn- och ungdomsnämndens 
verksamhet. Raminvesteringar är helt nödvändiga för 
att verksamheten ska kunna upprätthållas och 2016 
finns 1 200 tkr avsatt för detta.

För E-förvaltningsprojektet som har kommit igång 
2015 finns 3 000 tkr i investeringsbudgeten. De ska 
tacka både möbler och IT-system. 

Fastighetsbudgeten uppgår 2016 till 32 mkr och av 
dem ska 24 mkr gå till byggnation av Låg- och mal-
lanstadie på Örnaskolan. Till renovering av Unnaryds 
skola finns 4 mkr 2016 och ytterligare 8.5 mkr 2017.

Kommunstyrelsen 

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Nämnd- och styrelseverksamhet

• Ekonomienhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

Kommunstyrelsen i korthet

Rambudget:
2016: 36 415 tkr

Ansvarig ordförande: Ronny Löfquist
Ansvarig kontorschef: Per Borg

Den nya mandatperiodens kommunstyrelse, från vänster Jerzy Golowkin (SD), Krister Mattson (S), Stefan 
Yngstrand (FP), Johan Fahlén Söderberg (S), Anna Roos (C), Henrik Erlingsson (C), Johan Edenholm KV), 
Ronny Löfquist (S), Maria Johansson-Arnström (S), Thom Ericsson (M) Marie-Louice Lindström (S)
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Driftbudget, tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
Förändring 
2015-2016

Nämnd- och styrelseverksamhet 2 438 2 665 2 214 -451

Stöd till politiska partier 571 571 571 0

Övrig verksamhet 4 452 3 297 3 078 -219

Facklig tid 1 591 1 444 1 447 3

Fysisk och teknisk planering 0 0

Näringslivsfrämjande åtgärder 68 135 115 -20

Allmän kulturverksamhet* 272 0 0 0

Bibliotek* 4 902 0 0 0

Fördelade lokalhyror -4 150 0 0 0

Fördelad gemensam verksamhet 22 783 25 166 26 650 1 484

Ram totalt 32 927 33 278 34 075 797

Begärt utöver tilldelad ram

Omfördelning hyra kommunhus 504 504

Personalvård/personalutveckling 550 550

Microsoft Licenser 500 500

Anslutning till fiber 900 900

Förändrad internränta 140 140

Sänkt prisökningskompensation -0,6 % -60 -60

Andel kostnad för Microsoft licenserna -122 -122

Summa utöver ram -72 -72

Totalt, inklusive utöver ram 32 927 33 278 36 415 3 137

* Verksamheten är överflyttad till Arbets- och näringslivsnämnden från och med 2015

Framtid
Den nya styrmodellen ska implementras i organisa-
tionen. Arbetet med E-förvaltningsprojektet kommer 
fortsätta. 

Delaktighet, bemötande, ledarskap och personlig ut-
veckling är områden som finns i kommunens övergri-
pande mål för att vara en attraktiv arbetsgivare. Dessa 
områden, tillsammans med employer branding, lönes-
trategisk plan, arbetsmiljö och hälsa, ska utvecklas un-
der planperioden. 

Nya avtal för för pensionsadministration och 
försäkringslösningar, företagshälsovård samt personal- 
och lönesystem ska upphandlas under planperioden.

Förändringar i organisation, arbetssätt och avtal 
påverkar arbetet med och i kommunens personal- och 
lönesystem (Heroma).

Ett pilotprojekt där tider för timavlönade ska registre-
ras direkt i Heroma och inte på tjänstgöringsrapporter 
har påbörjats och förväntas bli klart under planperi-
oden. 

Arbetet med ”Önskad sysselsättningsgrad” kommer 
att påverka arbetet i Heroma och beroende på vilken 
arbetstidsmodell som väljs kan det komma att bli ak-
tuellt med modulen Vikariehantering.

Kommunstyrelsen 
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Förändringar mellan åren
Under 2014 gjordes en utredning av räddningstjänsten. 
Utredningen visade att verksamhetens budget behövde 
utökas med 600 tkr för att ha kvar den verksamhet 
som finns i nuläget. Nämndens ram utökas med 600 
tkr men minskas samtidigt på andra områden. 

I ramen fick nämnden 130 tkr i kompensation för ka-
pitalkostnader beräknade på planerade investeringar 
2016. Eftersom ingen budget för investering tilldelades 
nämnden minskas ramen igen med motsvarande be-

lopp. Samtliga nämnder får mindre kompensation för 
prisökning och för räddningsnämnden innebär det en 
minskning med 16 tkr. Ramen minskas med 53 tkr på 
grund av att internräntan sänkts till 3,75 %. Micro-
softlicenser kommer i fortsättningen belasta kommun-
styrelsen och 25 tkr omfördelas därför dit. 

Investeringar
Under 2017-2018 finns 4 200 tkr avsatta för invester-
ingar inom räddningsnämndens verksamhet. Det finns 
däremot inget avsatt för 2016 .

Framtid
Det är oklart om det blir ytterligare förändringar  i 
statsbidraget för krishantering framöver.

Avtalet för Räddningstjänstpersonal i beredskap – RiB 
förändrades 2014 vilket innebar ökade kostnader för 
beredskapsersättning. Hur mycket det kommer att 
påverka i framtiden är osäkert. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
gör en utredning av utbildningsverksamheten vid 
Sandö respektive Revinge. Eventuellt kommer utbildn-
ingsverksamheten läggas ned vid en av dessa orter. Det 
medför troligtvis förändringar i utbildningarnas längd 
och eller kostnader. 

Räddningsnämnden i korthet

Rambudget:
2016: 11 125 tkr

Ansvarig ordförande: Ronny Löfquist
Ansvarig kontorschef: Per Borg

Säkerhetssamordnare Elisabeth Johansson

Räddningsnämnden 

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Räddningstjänst

• Tillsynsverksamhet

• Brandskyddsverksamhet

• Rådgivning

• Krishantering
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Driftbudget, tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
Förändring 
2015-2016

Räddningstjänst 10 372 9 810 10 219 409

Krishantering 100 100 100 0

Ram totalt 10 472 9 910 10 319 409

Begärt utöver tilldelad ram

Tillägg efter utredningen som gjordes 2014 600 600

Nytt löneavtal 430 430

Ej längre aktuell kompensation för kapitalko-
stnad

-130 -130

Förändrad internränta -53 -53

Minskad prisökningskompensation (-0,6 %) -16 -16

Andel av kostnad för  Microsoft licenserna -25 -25

Summa utöver ram 806 806

Totalt, inklusive utöver ram 10 472 9 910 11 125 1 215

Deltidsbrandmän framför en brandbil.

Räddningsnämnden 
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Förändringar mellan åren
Kommunen har en del tätortsnära mark som utgör en 
del av kommunens helhetsintryck. Underhållet är idag 
eftersatt och Samhällsbyggnadsnämnden får en utökad 
ram med 100 tkr för att åtgärda detta. 

Bosgårdfallet i Torup drivs av ideella krafter och är 
en trevlig rekreationsplats. Att hålla området attraktivt 
och tillgängligt är förenat med en del kostnader även 
och arbete sker ideellt. Nämnden får 50 tkr för bidrag 
till föreningen. 

Nivån för bidrag till enskilda vägar har varit densam-
ma sedan en lång tid tillbaka men räknas upp med 50 
tkr inför 2016. Ramen räknas också upp med 200 tkr 
för ökade kapitalkostnader orsakade av tidigare års 
investeringar. 

Avgiften för färdtjänst ligger högre än kollektivtrafik-
ens avgifter. För att anpassa färdtjänstens avgifter till 
samma nivå som kollektivtrafikens utökas nämndens 
ram med 80 tkr.

Övergripande förändringarna i nämndens taxor är att 
det från och med 2016 blir möjligt att indexreglera 
VA-taxans brukningsavgifter och renhållningstaxan. 
Ytterligare förändringar sker inom miljöområdet där 
timavgifterna höjs för tillsyn och livsmedelskontroll.

Nämndens kostnader minskas med 585 tkr för den 
förändrade internräntan och med 230 tkr för om-
fördelningen av hyran i kommunhuset. Det medför 
att nämndens ram minskas med motsvarande be-
lopp. Nämndens andel av den minskade prisökning-
skompensationen är 35 tkr och omfördelningen mellan 
nämnderna för Microsoftlicenserna gör att nämndens 
ram minskas med ytterligare 68 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden i korthet

Rambudget:
2016: 18 127 tkr

Ansvarig ordförande: Malin Thydén-Kärrman
Ansvarig kontorschef: Mats Andresen

Julbelysning i träd utanför kommunhuset.

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Översiktsplanering 

• Detaljplanering 

• Bygglov

• Bostadsanpassning

• Gator, trafik, parker

• Vatten- och avloppsförsörjning

• Renhållning

• Hållbar utveckling

• Miljö- och hälsoskydd

• Livsmedel och dricksvatten

• Serveringstillstånd, tobak och receptfria 

läkemedel

• Lotterier

• Kostförsörjning

• Lokalvård
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Uppdrag
Nämnden har fått följande uppdrag:

• Se över hur taxan för avfallshantering kan få en 
ökad differentiering mellan taxa för källsortering 
och taxar utan källsortering. Målet är att få en 
sänkt taxa för dem som väljer att källsortera.

• Genomlysa vilka effekter den sänkta investering-
snivån inom VA-verksamheten 2015-2018 får på 
taxan för VA 2016.

• Ta fram utredningsdirektiv för en ny VA-utredning 
med VA-utredningen som gjordes 2007 som ut-
gångspunkt.

Investeringar
Budgeten för investeringar inom verksamheterna för 
vatten och avlopp samt renhållning uppgår totalt till 

2 044 tkr för 2016. Resten av planperioden är bud-
geten beräknad till 10 050 tkr per år.

Inom verksamheten för gata och park är budgeten för 
investeringarna 2016 beräknade till 7 700 tkr. Den 
största investeringen uppgår till 5 500 tkr och gäller 
etapp 2 av Torups centrum. Totalt för planperioden 
beräknas budgeten för investeringar inom dessa verk-
samheter till 17 300 tkr.

Framtid
Under 2016 kommer kostenheten i samarbete med La-
holm arbeta fram ett nytt livsmedelsupphandlingspro-
gram. Kostenheten kommer också att arbeta för att 
utöka utsorteringen av matavfall.

Under planperioden kommer nämnden att utarbeta en 
VA-försörjningsplan. En strategi ska tas fram för min-
skad mängd orenat bräddavloppsvatten till Nissan.

Samhällsbyggnadsnämnden  

Driftbudget, tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
Förändring 
2015-2016

Nämnds- och styrelseverksamhet 515 570 521 -49

Fysisk och teknisk planering 4 608 3 836 4 415 29

Gator och vägar 5 859 5 923 5 937 14

Parker 1 296 1 423 1 354 -69

Miljö- och hälsoskydd myndighet 1 765 1 960 2 473 513

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 92 85 92 7

Alkoholtillstånd 121 135 40 -95

Adm. Samhällsbyggnadskontoret 86 0 0 0

Idrotts- och fritidsanläggningar 582 469 574 105

Bostadsanpassning 2 019 2 170 2 042 -128

Färdtjänst 1 295 1 298 1 255 -43

Vattenförsörjning och avlopp -20 0 0 0

Avfallshantering -113 0 0 0

Försäljning verksamhet internt -445 0 0 0

   Lokalvård -228 0 0 0

   Kost -217 0 0 0

Ram totalt 17 660 18 419 18 703 284

Begärt utöver tilldelad ram

Ökad kapitalkostnad 200 200

Omfördelning budget översiktsplan -550 -550

Bidrag till enskilda vägar 50 50

Särskild kollektivtrafik 80 80

Bidrag Bosgårdsfallet 50 50

Ovårdad mark 100 100

Omfördelning hyra kommunhus -230 -230

Förändrad internränta 412 412

Förändrad internränta -585 -585

Minskad prisökningskompensation (-0,6 %) -35 -35

Andel av kostnad för  Microsoft licenserna -68 -68

Summa utöver ram -576 -576

Totalt, inklusive utöver ram 17 660 18 419 18 127 -292
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Arbets- och näringslivsnämnden 

Arbets- och näringslivsnämnden i korthet

Rambudget:
2016: 45 914 tkr

Ansvarig ordförande: Göran Edberg
Ansvarig kontorschef: Christer Grähs

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Företag 

• Fritid och Folkhälsa

• Arbete och försörjning

• Bibliotek och Kultur

Förändringar mellan åren
Arbets- och näringslivsnämndens ram höjs med 300 
tkr för arbete med folkhälsa. Bland annat ingår Boost 
Hylte som är ett samarbetsprojekt med region Hal-
land riktat mot ”unga vuxna”. Nämnden får också en 
utökad ram motsvarande 400 tkr som kompensation 
för de ökade hyreskostnaderna för Örnahallen efter 
renoveringen som slutfördes 2014. 

Individ- och familjeomsorgen har fått en stor ökning av 
antal ärenden inom många områden, bland annat inom 
våld i nära relation och missbruksområdet. Ärendena 

har också ökat i svårighetsgrad och arbetssituationen 
har blivit svårare för socialsekreterarna. Nämnden har 
fått en utökad ram för att anställa en socialsekreterare 
som ska arbeta med skuldsanering som är ett eftersatt 
område på grund av ökad belastning på enheten.

Biblioteket får en utökad ram med 50 tkr som ska 
täcka merkostnader som uppstår när E-böcker införs. 
Budgeten för kulturverksamhet utökas med 100 tkr. 
Bidragen som betalas ut till hembygdsgårdar har legat 
på samma nivå ett flertal år och höjs nu med 8 tkr.

Arbets- och näringslivsnämndens kostnader minskas 
med 164 tkr för den förändrade internräntan och med 
90 tkr för omfördelningen av hyran i kommunhuset. 
Det medför att nämndens ram minskas med mots-
varande belopp. Nämndens andel av den minskade 
prisökningskompensationen är 146 tkr och omfördel-
ningen mellan nämnderna för Microsoftlicenserna gör 
att nämndens ram minskas med ytterligare 47 tkr.

Investeringar 
Delar av Örnahallens Hälsocenter, såsom omkläd-
ningsrum till både sporthall och simhall, sporthallsgolv, 
gruppträningslokaler och utrymmen i bowlinghallen 
behöver renoveras finns i investeringsplanen 2018.

Framtid
Det kontinuerliga samarbetet med näringslivet kom-
mer att ge ett bättre informationsflöde vilket bland an-
nat bör leda till att servicen upplevs vara förbättrad.

Delar av Örnahallens Hälsocenter, såsom omkläd-
ningsrum till både sporthall och simhall, sporthallsgolv, 
gruppträningslokaler och utrymmen i bowlinghallen 
kommer behöva renoveras inom perioden.

Kommunens hälsoarbete utgår från Örnahallens Hälso-
center där två Hälsoutvecklare planerar och driver

Full fart i ett av Örnahallens gruppträningspass..
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Arbets- och näringslivsnämnden  

Uppdrag Hälsa och andra hälsofrämjande insatser i 
ändamålsenliga lokaler. 

Arbetsmarknadsenheten kommer fortsatt ha ett högt 
tryck inom planperioden. Det finns dock mycket som 
tyder på att det starka lokala näringslivet kommer att 

kompensera för stora delar av personalminskningarna 
på Stora Enso. 

Nämnden förutspår ett fortsatt högt flyktingmottagan-
de under planperioden.

Driftbudget, tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
Förändring 
2015-2016

Nämnd- och styrelseverksamhet 371 409 411 2

BRÅ 0 0 0 0

Näringslivsfrämjande åtgärder 1 228 1 069 1 098 29

Turism 553 523 555 32

Allmän fritidsverksamhet 1 585 1 611 1 611 0

Stöd till studieorganisationer 300 300 300 0

Allmän kulturverksamhet 228 224 274 50

Barnkulturverksamhet 44 45 45 0

Bibliotek 4 903 4 796 4 886 90

Idrotts- och fritidsanläggningar 5 126 4 905 4 864 -41

Hälsocenter 5 902 6 458 6 678 220

Kontorsövergripande ANK 1 566 1 785 1 986 201

Institutionsvård för vuxna 954 1 350 1 380 30

Öppna insatser för vuxna missbrukare 698 690 729 39

Övrig vuxenvård 618 385 390 5

Ekonomiskt bistånd 10 766 9 500 9 600 100

IFO ärendehandläggning vuxen 3 868 4 321 4 402 80

Flyktingmottagande -237 -248 -235 13

Arbetsmarknadsåtgärder 4 882 4 498 4 810 312

Ram totalt 43 355 42 621 43 783 1 162

Begärt utöver tilldelad ram

Folkhälsa 300 300

Hyreskompensation Örnahallen 400 400

Ekonomiskt bistånd 1000 1 000

Missbruksvård 200 200

Kultur 100 100

E-böcker 50 50

Socialsekreterare för skuldsanering 450 450

Bidrag hembygdsgårdar 8 8

Handläggning föreningsbidrag 70 70

Omfördelning hyra kommunhus -90 -90

Förändrad internränta -164 -164

Minskad prisökningskompensation (-0,6 %) -146 -146

Andel av kostnad för  Microsoft licenserna -47 -47

Summa utöver ram 2 131 2 131

Totalt, inklusive utöver ram 43 355 42 621 45 914 3 293
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Barn- och ungdomsnämnden 

Från invigningen av integrationsklassen på Örnaskolan i mars 2015.

Barn- och ungdomsnämnden i korthet

Rambudget:
2016: 262 907 tkr

Ansvarig ordförande: Maria Hedin
Ansvarig kontorschef: Stigert Pettersson

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Barnomsorg

• Grundskola

• Grundsärskola

• Gymnasieskola

• Vuxenutbildning inklusive SFI (Svenska för 

invandrare)

• Familjecentral med Individ och familjeosorg, 

HVB ”Hem för Vård eller Boende” och elev-

hälsa

Förändringar mellan åren
Behovet av barnomsorg har ökat och nämndens ram 
utökas med 1 300 tkr för förskoleverksamheten. Barn- 
och ungdomsnämndens får även en utökad ram med 1 
400 tkr för hemspråksundervisning. 

Taxorna inom kulturskolans verksamhet halveras och 
nämnden får 170 tkr för att täcka de minskade intäk-
terna. Nämnden får också 800 tkr för att arbeta med 
Ung i Hylte inom områdena fritidsgård, fältassistent 
och ungdomsråd. 

Barn- och ungdomsnämndens kostnader minskas med 
553 tkr för den förändrade internräntan och med 20 
tkr för omfördelningen av hyran i kommunhuset. Det 
medför att nämndens ram minskas med motsvarande 
belopp. Nämndens andel av den minskade prisökning-
skompensationen är 826 tkr och omfördelningen mel-
lan nämnderna för Microsoftlicenserna gör att nämn-
dens ram minskas med ytterligare 355 tkr.

Uppdrag

Nämnden har fått följande uppdrag:

• Se över hur man kan förbättra för gruppen ung-
domar i Hylte kommun – Ung i Hylte

• Genomlysa fritidshemmens gruppstorlekar – plan-
erad och faktisk tid

 Investeringar 
Den största investeringen, 24 000 tkr, som rör barn 
och ungdomsnämnden är byggnationen av en låg- och 
mellanstadiebyggnad på Örnaskolan. Dessutom finns 
även renovering av Unnaryds skola, 12 500 tkr och 
Kinnareds skola och förskola, 15 000 tkr under plan-
perioden.

Den digitala kompetensen ska utvecklas så att barn 
och elever kan arbeta med Informations och Kommu-
nikationsteknik (IKT) som en naturlig del av dagen och 
förbereda barnen och eleverna för ett framtida yrkesliv.  
För 2016 avsätts 3 000 tkr för IT-investeringar och för 
resten av plaperioden avsätts ytterligare 7 500 tkr.
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Barn- och ungdomsnämnden

Framtid 
Under de närmsta åren kommer ett arbete pågå för att 
skapa lärandemiljöer där barn och elever känner sig 
trygga och kan utvecklas till goda samhällsmedborgare. 

Två nya förskoleavdelningar planeras för att kunna 
möta det behov av förskoleplatser som finns främst i 
Hyltebruk men också för att kunna erbjuda förskole-
plats inom lagstadgad tid. 

Modersmålsundervisning och undervisning i så kallad 
förberedelseklass kommer att utvecklas under de 

närmsta åren. Detta för att ge våra nyanlända de bästa 
förutsättningarna för att kunna lära sig det svenska 
språket och kunna bli en del av det svenska samhället.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet intensifieras med 
hjälp av ett nytt system 

Lärarna och rektorerna är de viktigaste faktorerna för 
elevernas möjligheter att nå hög måluppfyllelse. Där-
för påbörjas ett arbete under perioden kring kollektivt 
lärande där pedagogerna får utökade möjligheter att 
utbyta tankar och idéer och lära av varandra. 

Driftbudget, tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
Förändring 
2015-2016

Nämnd- och styrelseverksamhet 419 480 502 22

Musikskola/kulturskola 2 048 2 052 2 166 114

Fritidsgårdar 140 174 181 7

Öppen förskola 476 601 654 53

Förskola 40 632 41 815 45 158 3 343

Pedagogisk omsorg 822 605 450 -155

Fritidshem 9 426 10 342 10 387 46

Förskoleklass 3 965 3 615 2 885 -730

Grundskola 109 725 110 213 115 301 5 088

Obligatorisk särskola 4 459 5 204 3 537 -1 666

Gymnasieskola 51 358 44 447 43 897 -550

Gymnasiesärskola 5 075 4 200 4 900 700

Lärcentrum, Vuxenutbildning 2 524 3 532 3 772 240

Svenska för invandrare 1 271 1 607 1 730 123

Förvaltningsgemensamt 7 048 7 966 9 714 1 749

Central administration 3 697 3 324 3 482 158

Institutionsvård för barn 1 755 1 017 1 043 26

Familjehemsvård för barn och ungdomar 3 079 4 157 4 440 283

Öppna insatser för barn 1 943 2 176 2 146 -29

IFO ärendehandläggning familj 3 961 4 375 4 231 -145

Familjerådgivning 1 210 1 173 1 436 263

Flyktingmottagande -6 237 0 0 0

Ram totalt 248 796 253 075 262 013 8 940

Begärt utöver tilldelad ram

Förskoleverksamhet 1 300 1 300

Hemspråksundervisning 1 400 1 400

Halverad avgift inom kulturskolan 170 170

Ej aktuell kompensation för kapitalkostnad -222 -222

Omfördelning hyra kommunhus -20 -20

Förändrad internränta -553 -553

Minskad prisökningskompensation -0,6 % -826 -826

Andel av kostnad för  Microsoft licenserna -355 -355

Summa utöver ram 894 894

Totalt, inklusive utöver ram 248 796 253 075 262 907 9 834
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Omsorgsnämnden 

Förändringar mellan åren
Omsorgsnämndens kostnader minskas med 242 tkr för 
den förändrade internräntan och med 165 tkr för om-
fördelningen av hyran i kommunhuset. Det medför att 
nämndens ram minskas med motsvarande belopp. 

Nämndens andel av den minskade prisökningskompen-
sationen är 228 tkr och omfördelningen mellan nämn-
derna för Microsoftlicenserna gör att nämndens ram 
minskas med ytterligare 333 tkr.

Framtid
Nya föreskrifter om ansvaret för personer med de-
menssjukdom och bemanning i särskilt boende är på 
gång.

På grund av det stora antalet pensionsavgångar 
framöver bör ett fokus vara kommande rekryterings-
behov och hur kommunen kan vara en attraktiv ar-
betsgivare.

Arbetet med samverkansprojektet eHälsa i Halland 
kommer att fortsätta. Projektet syftar till att rätt per-
sona ska ha rätt information vid rätt tillfälle.

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Äldreomsorg 

• Omsorg om funktionshindrade

• Kommunal hälso- och sjukvård

Omsorgsnämnden i korthet

Rambudget:
2016: 165 609 tkr

Ansvarig ordförande: Gunnel Bengtsson
Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

Glada enhetschefer inom äldreomsorgen efter att ha nått första plats i nöjdhet i särskilt boende i 2014 års mät-
ningar i KKiK. Från vänster Alexandra Ciobanu, Mona Finnum, Mona Adolfsson, Annika Stenbäck, Gunilla 
Lundberg, Christian Nilsson, Ingrid Ehde-Larsson och Helena Nilsson.
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Omsorgsnämnden  

Driftbudget, tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
Förändring 
2015-2016

Nämnd- och styrelseverksamhet 424 344 425 81

Vård och omsorg 116 668 120 361 122 397 2 036

Handikappomsorg 25 672 27 899 28 542 643

Förebyggande verksamhet 6 217 5 950 6 027 77

Kontorsövergripande OK 8 161 8 629 9 255 626

Ram totalt 157 142 163 183 166 647 3 463

Begärt utöver tilldelad ram

Omfördelning hyra kommunhus -165 -165

Förändrad internränta -242 -242

Minskad prisökningskompensation -0,6 % -228 -228

Andel av kostnad för  Microsoft licenserna -333 -333

Handläggning föreningsbidrag -70 -70

Summa utöver ram -1 038 -1 038

Totalt, inklusive utöver ram 157 142 163 183 165 609 2 425

Bilder från den välbesökta Seniormässan som ägde rum i april 2015.ld f d lb k d l
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Övriga nämnder 

Tillsynsnämnden

Driftbudget, tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
Förändring 
2015-2016

Tillsynsnämnden 106 90 90 0

Ram totalt 106 90 90 0

Begärt utöver tilldelad ram

Utökad ram 10 10

Summa utöver ram 10 10

Totalt, inklusive utöver ram 106 90 100 10

Överförmyndaren

Driftbudget, tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
Förändring 
2015-2016

Övrig verksamhet 618 451 801 350

Totalt 618 451 801 350

Revisionen

Driftbudget, tkr
Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
Förändring 
2015-2016

Revision 781 779 860 81

Totalt 781 779 860 81
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Resultatbudget

Mkr Budget 
2015

Budget 
2016

Avvikelse Plan 2017 Plan 2018

Kommunfullmäktige 0,8 0,5 -0,3 0,5 0,5

Kommunstyrelsen 32,5 35,9 3,4 34,3 35,6

Räddningsnämnden 9,9 11,1 1,2 10,2 10,5

Samhällsbyggnadsnämnden 18,4 18,1 -0,3 19,2 19,5

Tillsynsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Arbets- och näringslivsnämnden 42,6 45,9 3,3 43,9 45,3

Revision 0,8 0,9 0,1 0,8 0,8

Överförmyndaren 0,5 0,8 0,4 0,5 0,5

Barn- och ungdomsnämnden 253,1 262,9 9,8 271,1 282,3

Omsorgsnämnden 163,2 165,6 2,4 171,1 176,1

Ung i Hylte, ej fördelat på nämnd 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8

Nämndernas nettokostnad 521,8 542,7 20,9 552,3 571,9

Löneavtal 6,3 6,9 0,6 7,8 8,0

Lönestrategiska justeringar (helår) 2,0 0,0 -2,0 0,0 0,0

E-förvaltning 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0

Förändring semesterlöneskuld 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5

Arbetsgivaravgifter under 26 år -4,0 0,0 4,0 0,0 0,0

Kommunstyrelsen oförutsett 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0

Kommunstyrelsens reserv 0,0 3,5 3,5 3,0 3,0

Kommunfullmäktiges reserv 0,0 3,5 3,5 3,0 3,0

Politisk inriktning FRAMTID HYLTE 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Kommunstyrelsen reserv 2015 5,0 0,0 -5,0 0,0 0,0

Återföring kapitalkostnader -65,6 -62,4 3,2 -62,4 -62,4

Pensioner 11,5 12,7 1,2 14,2 16,2

Avskrivningar 37,0 37,4 0,5 37,4 37,4

Verksamhetens nettokostnad 517,5 550,8 33,3 561,8 583,7

Skatteintäkter -388,3 -404,7 -16,4 -429,3 -455,1

Preliminär slutavräkning -1,6 0,9 2,5 0,0 0,0

Definitiv slutavräkning 0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0

Generella statsbidrag och utjämning -145,9 -159,4 -13,5 -147,0 -135,0

Finansiella intäkter -1,5 -2,3 -0,8 -1,5 -1,5

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

Förändring av eget kapital -12,4 -11,8 0,6 -10,0 -1,9
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Balansbudget
Mkr Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Tillgångar

Anläggningstillgångar 508,5 529,0 551,5 575,5

Immateriella 7,4 7,4 7,4 7,4

Materiella 497,7 518,2 540,7 564,7

Finansiella 3,4 3,4 3,4 3,4

Omsättningstillgångar 84,8 79,4 66,9 44,8

Kortfristiga fordringar 55,7 52,6 52,6 42,5

Kassa och bank 29,1 26,8 14,3 2,3

Summa tillgångar 593,3 608,4 618,4 620,3

Eget kapital, avsättning och skulder

Eget kapital 171,4 183,2 193,2 195,1

   varav årets resultat 12,4 11,8 10,0 1,9

Avsättningar 12,7 12,7 12,7 12,7

Pensioner och liknande förpliktelser 9,1 9,1 9,1 9,1

Övriga avsättningar 3,6 3,6 3,6 3,6

Skulder 409,2 412,5 412,5 412,5

Långfristiga 311,9 291,7 291,7 291,7

Kortfristiga 97,3 120,8 120,8 120,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 593,3 608,4 618,4 620,3

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 231,2 226,8 226,4 229,6

Övriga ansvarsförbindelser 113,0 113,0 113,0 113,0
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Mkr Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat inkl justering eget kapital 12,4 11,8 10,0 1,9

Justering för av- och nedskrivningar 37,0 37,4 37,4 37,4

Justering för gjorda avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från den löpande verksamheten 49,4 49,2 47,4 39,3

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49,4 49,2 47,4 39,3

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar -62,1 -57,9 -62,7 -56,2

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

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -62,1 -57,9 -62,7 -56,2

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån (+) 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortering av skuld (-) -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,2 -1,2 -1,2 -1,2

Årets kassaflöde -13,9 -9,9 -16,5 -18,0

Likvida medel vid årets början 29,1 15,2 5,3 -11,2

Likvida medel vid årets slut 15,2 5,3 -11,2 -29,3

Kassaflödesbudget
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Investeringsbudget
Tkr Budget 2015 (inkl 

överföring från 2014)
Budget 2016 (inkl 
överföring från 2015)

Plan 2017 Plan 2018

Skattefinansierad verksamhet 49 189 53 828 56 650 50 120

Fastigheter 26 001 36 082 36 000 34 000

Ombyggnad fastigheter (egen prioritering) 4 000 3 000 3 000 3 000

Energieffektivisering inklusive system 500 500 500 500

Tillgänglighetsanpassning, Lagkrav 2010 250 500 500 500

Skydd mot olyckor 250 500 500 500

Förskola Bibliotek Torup 27 0 0 0

Ombyggnad Örnaskolan låg och mellan 5 711 10 700 18 500 0

Upprustning idrottsplatser 718 500 500 500

Renovering Örnahallen 145 0 0 0

Kommunhus tillgänglighetsanpassning 2 500 2 479 0 0

Renovering Unnaryds skola 1 000 4 000 8 500 0

Projektering ny förskola Hyltebruk 400 0 0 0

Örnvallen, konstgräs och löparbanor 2 500 2 482 0 0

Förskola och skola Kinnared 0 0 4 000 11 000

Tillgänglighetsanpassning Torups skola 0 1 407 0 0

Infiltration Elias Fries 0 0 0 0

Vildmarksgymnasium 0 0 0 0

Renovering Örnahallen, senare etapper 0 0 0 18 000

Höstro - Jordvärme 0 2 000 0 0

Förskola Hyltebruk (Tilläggsanslag 2015) 8 000 8 014 0 0

Gator och Park 7 120 5 441 7 700 5 850

Gångväg runt sjön Torup 670 618 0 0

Sanering trafikmiljö 0 250 0 0

Gång- och cykelvägar 600 500 500 500

Reinvestering asfaltsbeläggning 250 500 2 000 2 000

Upprustning lekplatser 450 450 450 450

Upprustning badplatser 200 200 250 200

Laddstolpar 150 0 0 0

Ram effektivisering gatubelysning 250 123 0 500

Torups centrum etapp 2 2 000 1 700 4 000 0

Belysning gång- och cykelvägar 800 500 0 0

Utbyte äldre maskiner 326 100 100 100

Reinvestering gata och park 424 0 0 100

Reinvestering maskiner och utrustning 900 0 0 0

Bro över Kinnaredsån 100 0 0 0

Upprustning järnvägsgatan - resecentrum 0 0 0 2 000

Detaljplan Kanalstaden Hyltebruk 0 250 200 0

Detaljplan marknadsplats Torup 0 250 200 0
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Tkr Budget 2015 (inkl 
överföring från 2014)

Budget 2016 (inkl 
överföring från 2015)

Plan 2017 Plan 2018

Mark och exploatering 0 0 0 0

Markinköp 300 300 300 300

Markförsäljning -300 -300 -300 -300

Övriga investeringar 16 068 12 305 12 950 10 270

Kommunstyrelsen

IT investeringar 6 297 5 435 5 500 6 000

eFörvaltning (genomförande) 3 000 3 000 1 500 0

Räddningsnämnden

Ny förstabil 3 000 0 0 0

Utbyte av andningsskydd 0 0 1 000 0

Insatsledarbil 0 0 800 0

Slangtvätt 0 0 0 1 400

Lastväxlartank 0 0 0 1 000

Samhällsbyggnadsnämnden

Reinvestering lokalvård 0 100 100 100

Reinvestering kostverksamhet 250 200 100 100

Raminvesteringar

Raminvestering kommunstyrelsen 269 200 60 60

Räddningsnämnden 170 170 60 60

Samhällsbyggnadsnämnden 583 580 250 250

Arbets- och näringslivsnämnden 150 250 250 250

Barn- och ungdomsnämnden 936 1 370 650 650

Omsorgsnämnden 1 413 1 000 400 400

Taxefinansierad verksamhet 12 921 4 050 6 050 6 050

Vatten- och avlopp 12 871 4 000 6 000 6 000

VA-verksamhet, nämndens prioritering 5 324 3 000 6 000 6 000

Sanering ledningsnät 7 045 1 000 0 0

Åtgärder lukt Torups ARV 300 194 0 0

Hyltebruks ARV renovering 202 0 0 0

Renhållning 50 50 50 50

Insamlingskärl 50 50 50 50

Totalt för all verksamhet 62 110 57 878 62 700 56 170


