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Vår berättelse

Hur har det gått för kommunen under 2010? 
Vad tycker kommunråden och kommunchefen? 
Vilka av årets händelser är viktigast för dem? 

I detta kapitel redogör vi även för vad skatten 
används till och var kommunens pengar egent-
ligen kommer från.
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Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet

Bokslutet för 2010 visar ett positivt ekonomiskt resultat 
på 11,8 Mkr, ett överskott på 2,48 procent. Även i år 
uppfyller vi målet om god ekonomisk hushållning, som 
är ett överskott på 2 procent eller mer. Detta överskott 
kommer väl till pass – vi har stora investeringar framför 
oss. Ju mera vi kan finansiera utan nyupplåning, desto 
mera medel över till verksamheter.

En välbehövlig upprustning av Örnaskolans högstadium 
har inletts under året och vi ser med glädje fram mot 
att den skall slutföras under 2011. Då har vi förbättrat 
arbetsmiljön för både elever och lärare. En av flera åtgär-
der för att kunna förbättra studieresultaten och målet att 
fler skall bli behöriga för vidare gymnasiestudier.

Under året har befolkningsutvecklingen varit negativ. 
Vårt invånarantal har minskat med 102 personer. För att 
vända denna negativa trend behöver vi arbeta på flera 
plan. Till exempel kan hög kvalitet i våra verksamheter 
minska utflyttningen.

Arbetet med översiktsplan för strandskydd pågår och 
kommer att slutföras under 2011. Förhoppningen är att 
vi med dess hjälp skall kunna utveckla fler områden för 
attraktivt boende och därmed skapa nya möjligheter för 
inflyttning. Den under året gjorda medborgarundersök-
ningen visar att den upplevda tryggheten ökat de senaste 
åren och det ser vi som ett fortsatt uppdrag att samar-
beta med polisen.

I juni 2010 fattade riksdagen beslut att Region Halland 
får bildas, med ansvar för både regional utveckling och 
hälso/sjukvård. Ett viktigt beslut för Hylte kommuns ut-
veckling.

År 2010 var det allmänna val till kommun, landsting/
region och riksdag. Det har naturligtvis präglat det po-
litiska arbetet. Vi vill ge en stor eloge till alla anställda, 
som trots osäkerhet om både politisk ledning och ekono-
miska förutsättningar 2011, har gjort ett utmärkt arbete 
i våra verksamheter. 

Lennart Ohlsson (C)  
Kommunstyrelsens ordförande 

Micael Arnström (S) 
Kommunstyrelsens vice ordförande

Micael Arnström (S) 
Kommunstyrelsens vice ordförande

Lennart Ohlsson (C)  
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunchefen har ordet

2010 kom konjunktursvängningen som vi har väntat 
på. Detta avspeglar sig på flera sätt i resultatet även om 
svängningen blev tydlig senare delen av året. Vi ser det 
främst på prognosen för sysselsättningens utveckling vil-
ket ger utslag i positiv skatteunderlagsutveckling. På den 
för kommunen negativa sidan kan vi se höjda räntor. 
I förutsättningarna för 2010 fanns ett tillfälligt statsbi-
drag, ett konjunkturstöd på 10 mkr, vilket i hög grad 
bidrar till det goda resultatet på 11,8 mkr. Vi kan även i 
detta bokslut konstatera en mycket god budgetföljsam-
het från nämnderna, en avvikelse på 0,6 procent. Det är 
en av de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla en 
stabil ekonomi.

Under året har migrationsminister Tobias Billström va-
rit på besök. Anledningen var att vi under flera år varit 
bland de bästa integrationskommunerna i Sverige och 
2010 blev utsedd till den kommun som lyckas allra bäst 
med integration.

Vi har även deltagit i organisationen Svenskt vattens täv-
ling, bästa dricksvattnet, där vi kom på en tredje plats 
bland 20 tävlande kommuner. Detta känns också bra 
med tanke på alla satsningar kommunen gjort genom 
åren för att vi skall ha ett bra vatten.

Under senare delen av året har stort fokus satts på de 
bristande studieresultaten inom skolan, vilket har upp-
märksammats av både skolinspektionen och i vår egen 
kvalitetsanalys. Det är en av de stora utmaningarna och 
viktigaste fråga framöver, att vända trenden och skapa 
bästa möjliga förutsättningar för våra barn. 

Per Borg 
Kommunchef

Per Borg, kommunchef
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Kommunens finanser 2010 2009 2008 2007 2006

Verksamhetens net-
tokostnader (mkr)

453,0 431,3 430,1 423,1 403,5

-i kronor per invånare 44 512 41 967 41 867 41 250 38 907

årets resultat (mkr) 11,8 15,7 9 3,1 9,1

-i kronor per invånare 1 159 1 525 876 302 877

rörelsekapital (mkr) -78,9 -54,0 -63,6 -60,9 -47,6

investeringsvolym, mkr 37,2 30,6 25,8 33,2 34,6

-i kronor per invånare 3 655 2 981 2511 3 234 3 332

egenfinansieringsgrad 
av investeringar (%)

92,8 124,0 116,7 70,2 78,4

soliditet (%) 31,8 34,8 31,9 30,4 30,4

soliditet inkl. pensions-
skuld äldre än 1998 (%)

-18,6 -18,3 -21,6 -23,6 -17,1

total låneskuld (mkr) 155,7 158,0 159,2 160,7 161,6

-i kronor per invånare 15 299 15 374 15 497 15 667 15 582

Skatteintäkter

utdebitering kommu-
nen (kr)

21,45 21,45 21,45 21,45 21,45

utdebitering totalt (kr) 31,17 31,17 31,17 31,17 31,17

skatteintäkter och 
utjämning (mkr)

465,9 452,0 446,9 433,0 416,0

-i kronor per invånare 45 780 43 986 43 502 42 215 40 112

Personal

personalkostnader 
(mkr)

354,1 345,8 328,8 323,4 310,6

-i kronor per invånare 34 794 33 649 32 006 31 530 29 945

Befolkning 31/12

antal invånare totalt 10 177 10 277 10 273 10 257 10 371

Fem år i siffror



7

Hur är kostnaderna fördelade?

100 kronor fördelades år 2010 enligt följande:

22:83 kronor till vård och omsorg om äldre

21:17 kronor till grundskola

12:58 kronor till gymnasieutbildning

10:08 kronor till barnomsorg

  7:66 kronor till övrig verksamhet 

  6:45 kronor till individ och familjeomsorg

  4:55 kronor till insatser enligt LSS och LASS

  3:83 kronor till bibliotek, kultur, fritid

  2:35 kronor till administration

  2:04 kronor till räddningstjänst och skydd

  1:93 kronor till politisk verksamhet

  1:51 kronor till gator, vägar och parker

  1:07 kronor till vuxenutbildning

  0:99 kronor till arbetsmarknadsåtgärder

  0:94 kronor till buss-, bil-, spårbunden trafik

  

Hur får kommunen sina pengar?

57 % av kommunens intäkter kommer från skatter

20 % kommer från generella statsbidrag och utjämningsbi-
drag

10% kommer via övriga intäkter

 7 % kommer från avgifter som kommunen får för den

service som kommunen erbjuder

 6 % kommer via bidrag





I detta kapitel kan du läsa om kommunens kvali-
tetsarbete och om vi nått de mål som vi satt upp 
för 2010. Du kan även läsa om personalsitua-
tionen och det övergripande miljöarbetet inom 
kommunen.

Vår förvaltningsberättelse
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Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar 
eller kan påverka Hylte kommun. Exempel på faktorer som 
påverkar kommunen är utvecklingen i samhällsekonomin och 
statliga beslut, demografiska förändringar, arbetsmarknad och 
sysselsättning, inflations- och löneutvecklingen samt räntelä-
get.

Den samhällsekonomiska utvecklingen
Informationen i detta avsnitt är hämtad ur cirkulär 2011:07 
från Sveriges kommuner och landsting (SKL) februari 2011.

Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och rekordar-
tad 2010. Aldrig tidigare, i modern tid, har efterfrågan ökat 
så mycket. Vilket naturligtvis delvis förklaras av motsvarande 
fall 2009. Sverige har dock, av olika skäl, klarat sig bättre än 
många andra länder. En ljusare internationell bild samt före-
tagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden 
gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt även i år. BNP 
beräknas öka med 4,3 procent samtidigt som sysselsättningen 
(antal arbetade timmar) stiger med 1,8 procent. Även 2012 
blir BNP-tillväxten hög, drygt 3 procent.

Utvecklingen har varit stark över hela linjen. Återhämtningen i 
världshandeln har inneburit att den svenska exporten har ökat 
mycket kraftigt. Normaliserade förhållanden på de finansiella 
marknaderna och en ökad tillgång på krediter har bidragit till 
en liknande uppåtriktad rekyl för investeringarna. Inte minst 
bostadsinvesteringarna har under det senaste året ökat kraf-
tigt. Till exportens och investeringarnas starka tillväxt ska läg-
gas att också hushållens konsumtionsutgifter har utvecklats 
förhållandevis väl. Trots att hushållens reala inkomster endast 
ökade med knappt 1 procent i fjol kom hushållens konsum-
tionsutgifter att växa med över 3 procent.

Arbetsmarknaden förbättras nu snabbt tack vare den växande 
efterfrågan. Den starka sysselsättningsuppgången som inled-
des sista kvartalet 2009 höll i sig också under fjärde kvarta-
let i fjol. Antalet arbetade timmar är nu uppe i nivå med den 
föregående toppen andra kvartalet 2008. Antalet sysselsatta 
är dock fortfarande något färre än den tidigare toppen, det 
saknas fortfarande drygt 20 000 sysselsatta. Vi räknar med att 
produktionen växer betydligt starkare under 2011 än antalet 
arbetade timmar. Det innebär att en del av den produktivitets-
minskning som skett hämtas in igen. 

De löneavtal som slöts på svensk arbetsmarknad under våren 
2010 innebar timlöneökningar på runt 1,7 procent per år ex-
klusive löneglidning och runt 2,5 procent inklusive löneglid-
ning. De låga ökningstalen förklaras av det usla arbetsmark-
nadsläget. Vi antar att timlöneökningarna successivt närmar 
sig en nivå på upp mot fyra procent per år i takt med att jäm-
vikt uppnås på arbetsmarknaden.

Regeringens mål för den offentliga sektorns finansiella spa-
rande är 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. Vårt 
beräknade överskott på 1,5 procent, när ekonomin befinner 
sig i jämvikt 2015, innehåller således en säkerhetsmarginal till 
målet.

Procentenheter 2010 2011 2012 2013 2014

Summa exkl regelför-
ändringar

2,5 3,7 4,1 4,1 4,0

Summa 1,8 2,3 4,1 4,1 4,0

Timlön 0,7 2,3 2,7 2,9 3,1

Sysselsättning 1,5 1,4 0,6 0,5 0,4

Sociala ersättningar 0,1 –0,1 1,0 1,0 0,9

Övriga inkomster 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Avdrag –0,6 –1,5 –0,3 –0,5 –0,5

Realt skatteunderlag 0,5 1,5 1,7 1,5 1,2

Skatteunderlagstillväxt

Källa: SKL
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Lönesummans ökningstakt (jämfört med motsvarande period 
ett år tidigare) utvecklades dramatiskt under 2010, det fjärde 
kvartalet var ökningstakten fem procentenheter högre än för-
sta kvartalet. Utvecklingen förklaras delvis av att en stor del av 
de nya lönerna enligt avtal som slöts under våren betalades ut 
först mot slutet av året, med relativt stora retroaktiva belopp 
som följd. Dessutom fortsatte sysselsättningen att stiga i god 
takt även under slutet av året.

Återhämtningen på arbetsmarknaden innebär att arbetade 
timmar fortsätter ge ett positivt bidrag till skatteunderlaget, 
se tabellen på föregående sida. Det gäller framför allt i år, då 
utvecklingen under år 2010 medför ett stort ”överhäng” in i 
2011. En stor del av skillnaden i arbetade timmar mellan hel-
åren 2010 och 2011 beror alltså på den uppgång som skedde 
under senare delen av 2010. Ökningstakten väntas successivt 
avta, vilket leder till att sysselsättningen bidrar mindre till 
skatteunderlagstillväxten framöver. Det motverkas delvis av 
att löneökningstakten förutses stiga efter hand som situatio-
nen på arbetsmarknaden blir stramare. När den automatiska 
balanseringen av det allmänna pensionssystemet i stort sett 
upphör att hålla tillbaka pensionsinkomsterna efter 2011 ger 
dessutom ökande pensioner åter ett positivt bidrag till skat-
teunderlagstillväxten.

I reala termer, det vill säga sett till hur mycket verksamhet 
kommuner och landsting kan finansiera med skatteintäkter 
utan att ändra utdebiteringen, växer skatteunderlaget i god 
takt hela perioden. Det är delvis en effekt av den sysselsätt-
ningsökning som följer av konjunkturåterhämtningen. Men 
det är också en effekt av en snabb ökning av pensionsinkoms-
terna när den automatiska balanseringen inte längre bromsar 
pensionärernas inkomster efter 2011. Lönerna beräknas öka 
mer än priset på varor och tjänster. Det innebär ett betydande 
realt tillskott till skatteunderlaget även från löneökningar.

Den demografiska utvecklingen
Under 2010 har befolkningen i kommunen minskat med 100 
personer jämfört med årsskiftet 2009. Den totala befolkning-
en i kommunen var den sista december 2010, 10 177 invå-
nare. Antalet födda under året uppgick till 110 stycken vilket 
är under förra årets nivå med 4 mindre antal födda. Samtidigt 
har antalet som avlidit minskat från förra årets nivå på 128 
stycket till 116 stycken, sammantaget leder det till ett negativt 
födelsenetto för 2010 på totalt 6 stycken.

Under 2010 flyttade fler personer ut ur kommunen är som 
flyttade in. Totalt flyttade 461 nya invånare in i kommunen 
medan 552 stycken valde att lämna kommunen, detta leder 
till ett negativt flyttnetto på 91 invånare. Av de nya invånarna 
kommer 141 personer från en närliggande kommun i länet, 
223 personer från övriga Sverige samt 97 personer från ett 
annat land. När det gäller de som flyttat ifrån kommunen 
har 238 personer flyttat till närliggande kommuner i länet, 
269 personer till övriga Sverige och 45 personer till utlandet. 
Konsekvenserna för kommunen av en vikande befolkningsut-
veckling är främst att skatteunderlaget minskar. Kommunens 
ekonomi krymper och därmed ökar kraven på prioriteringar 
för att få tillgängliga resurser att möta det ökade kravet på 
tjänster och kvalitet.

Befolkningsutveckling
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God ekonomisk hushållning

KL 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.”

￭Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att finan-
siera löpande driftskostnader med lån och att en god ekono-
misk hushållning bör vara att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna.

￭Kommunen, med i princip obegränsad livslängd, ska inte för-
bruka sin förmögenhet för att täcka löpande drift.

￭Det är förenligt med god ekonomisk hushållning att medel 
från försäljning av anläggningstillgångar används för att åter-
betala lån eller återinvestera i nya anläggningstillgångar.

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk 
hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan re-
sursåtgång, prestation, resultat och effekter. Detta kräver en 
utvecklad planering med framförhållning och handlingsbered-
skap. För att kunna styra verksamheterna måste kommunen 
säkerställa processer som ger förutsättningar långsiktigt för 
att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt och ändamåls-
enligt.

Uppsiktsplikten
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommu-
nens totala resursplanering. Som ett led i det arbetet bevakar 
styrelsen uppföljningar av både mål och resurser. Kommun-
styrelsen kallar nämndspresidierna till möte i samband med 
MRP-beredning och i samband med att boksluten är klara. 
Därutöver kallas nämndspresidierna till kommunstyrelsen för 
samråd där uppföljning är en del i agendan.

Kommunens styrmodell
Hylte kommuns styrmodell 
innebär en tydligare styrning 
med hjälp av mål tillsam-
mans med resurser. Politi-
kerna prioriterar och beslu-
tar om fördelning av resurser 
samtidigt som de ska skapa 
förutsättningar för kvalitet i 
verksamheterna. Verksamhe-
ternas ansvar är att leverera 
det politikerna beslutat om 
med hjälp av de resurser de 
blivit tilldelade. Verksamhe-
terna har också ansvar för 
att det som levereras också 
levereras med kvalitet. Detta 
innebär att kvalitetsperspek-
tivet är ett gemensamt ansvar 
mellan politiker, ledning och 
personal i verksamheterna

   

Strategisk  
styrning &  
ledning   

Operativ   
styrning &  
ledning   

Planerings -   
förutsättningar   
  
Behovsanalys   
  Omvärldsanalys 

  
  
Egenanalys   av   in re   
effektivitet   
  
Resultatanalys   av   
yttre   effektivitet   
  

KF   styrning   
Reg lementen   
Förordnanden   

Delegationer   

Inre   effektivitet,  
inkl månads - 
samtal  
avseende  
verksamhets - 
utveckling och  
ekonomiskt  
utfall /chef och  
nivå   

Vision 2020   

KF   prioritering   
Strategiska 

  fokusområden   
KF  :s  direktiv   och   budgetramar   =   
verksamhetens   
inriktning   och   
omfattning   

Nämnderna   
Utve cklingsmål   
Serviceåtagande   

Verkställighet   

Policys   

Riktlinjer   

Regler   
  
Rutiner   

Kontoren   
Verksamhetsmål   
Handlingsplaner   

  

  

Politik 
erna 

Kontoren 

Hylte kommuns styrmodell



13

Styrmodellen består av två huvudprocesser, Mål- och resurs-
process samt Uppföljning och redovisning. 

Mål- och resursprocessen
De övre rutorna vid den röda pilen, är politikernas arena och 
den handlar om att sätta mål och prioriteringar. Processen in-
leds med en omvärldsanalys som görs ute på kontoren under 
hösten och avslutas med att kommunstyrelsen tillsammans 
med nämndernas presidier gör en sammanfattande total ana-
lys i november. Omvärldsanalysen är den första delen i pla-
neringsförutsättningar inför kommande mål- och resursplan 
(MRP). 

KF tar beslut om ekonomiska ramar i december och tillsam-
mans med prioriteringarna (målen i fokusområdena) anger 
detta omfattning och inriktning för kommunens verksamhe-
ter. Utefter det sätter sedan nämnderna sina mål- och serviceå-
taganden och lämnar förslag till kommande MRP till bered-
ningen i mars. 

I april bearbetar MRP-beredningen nämndernas förslag och 
sammanställer en övergripande MRP som går vidare via KS 
för slutligt beslut i fullmäktige i juni.

För att kunna möta externa förändringar, exempelvis föränd-
rade skatteintäkter, inför kommande MRP finns i november 
ett tillfälle för eventuella justeringar av MRP.

Uppföljning och redovisning
De nedre rutorna vid den blå pilen, är tjänstemännens ansvars-
områden. Efter årsskiftet börjar kontoren arbeta med verk-
ställning av de beslut Kf fattat om MRP. 

Fram till och med mars mäter kontoren och/ eller sammanstäl-
ler redan gjorda mätningar kopplat till årets serviceåtaganden. 
Under april och maj görs sedan en kvalitetsanalys per nämnd. 
Dessa sammanställs centralt och går vidare till Kommunfull-
mäktige i samband med delårsbokslutet. Kvalitetsanalysen har 
två syften, dels att bilda underlag till förbättringsarbetet och 
dels tillsammans med omvärldsanalysen utgöra underlag för 
planeringsförutsättningar inför nästa MRP. 

Utifrån kvalitetsanalysen tar verksamheterna fram handlings-
planer. Dessa kompletterar övrigt arbete med handlingsplaner 
som löper över året.

Uppföljning och redovisning sker också i bokslut och delårs-
bokslut. Delårsbokslutet görs efter sex månader. Därutöver 
görs större prognoser efter tre, sex och nio månader.

Vision, fokusområden, serviceåtaganden, utveck-
lingsmål
Kommunfullmäktige har antagit en vision som sträcker sig 
mot 2020 och är vägledande för alla kommunens verksam-
heter. Fullmäktige har även antagit fem prioriterade områden 
utifrån visionen, strategiska fokusområden. Utefter dessa har 
sedan nämnderna i sin tur antagit serviceåtaganden och ut-
vecklingsmål. Kontoren utarbetar därefter verksamhetmål för 
sina respektive verksamheter.

KELP = Kommunal Ekonomisk LångtidsPlan 

=

Mål

Omvärldsanalys 
Fokusområden 
Seviceåtaganden 
Utvecklingsmål 

Ekonomi

Ramar 
Budget 
KELP 

+

Mål

Kavlitetsanalys 
Handlingsplaner 
Kvalitetsredovis-
ning 

Ekonomi

Uppföljning 
Prognos 
Bokslut 

+ =

= Mål och  
resursplan

Uppföljning och 
redovisning
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Visionen, kommunens strategiska fokusområden samt servi-
ceåtaganden trycks i folderform och ska finnas tillgängliga 
bland annat i några affärer, i kommunens reception, bibliote-
ken samt på respektive enhet. Serviceåtagandena uppdateras i 
samband med varje mål- och resursplan.

Kommunens kvalitetsarbete 

En kvalitetsgrupp som ska samordna kommunens kvalitetsar-
bete har skapats. Gruppen samordnar utbildningar och nät-
verksträffar för kvalitetshandledare. Kvalitetshandledarnas 
huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd för chefen i kvalitets-
arbetet. För att få en naturligare koppling mellan ekonomi och 
kvalitet har gemensamma utbildningar anordnats i samarbete 
med ekonomienheten.De båda huvudprocesserna för styrning 
och ledning: mål- och resursprocessen samt uppföljnings- och 
redovisningsprocessen har utvecklats steg för steg utifrån den 
antagna styrmodellen och kopplar ihop ekonomin med kva-
litet. I det kommunövergripande systematiska kvalitetsarbe-
tet finns en grundtanke om en ständig förbättring, och denna 
tanke gäller också för de två huvudprocesserna.

Det interna styr- och ledningsarbetet är en kontinuerlig pro-
cess som måste underhållas med tydlig kommunikation, fort-
löpande kompetensutveckling och förbättrade rutiner. För att 
möta detta har en del åtgärder redan påbörjats.

• ￭Nätverksträffar för kvalitet inkluderar både kvalitets-
handledare och chefer.

• ￭Kontoren har även utvecklat interna nätverk för kvali-
tetsarbete.

• ￭Ett Ledarforum har startats upp, där samtliga chefer 
träffas för övergripande ledningsfrågor.

• ￭Informationsmaterial kring kommunens styrning och 
ledning har gjorts om och förtydligats.

• ￭En Kommunkalender har introducerats på intranätet 
som en hjälp för verksamheternas planering.

• ￭Interna utbildningsinsatser inom ekonomi och kvalitet 
har genomförts och fördjupningskurser har erbjudits 
efter kontorens behov. 

• ￭Metod för uppföljning av resurser kopplat till service-
områden är under utveckling. Bland annat inventeras 
marknaden för system för uppföljning av kvalitet och 
ekonomi.

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet har lett till 
flera positiva effekter. Några exempel är:

• ￭Kvalitetshandledarna bidrar aktivt till kvalitetsutveck-
ling.

• ￭Rutiner som tidigare legat vid sidan om har nu samord-
nats med kvalitetssystemet.
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• ￭Bemötandefrågor är i centrum på ett tydligare sätt än 
tidigare.

• ￭Utveckling av interna serviceåtaganden har på¬börjats.

Sammanfattningsvis har engagemanget i verksamheterna 
kring kvalitetsfrågor breddats och lett till konstruktiva diskus-
sioner kring vad kvalitet är. Det här har ett stort värde för det 
fortsatta kvalitetsarbetet i Hylte kommun.

I samband med att serviceåtagandena infördes 2007 gjordes 
en rutin för synpunktshantering. Syftet är att på ett profes-
sionellt sätt hantera de synpunkter våra kunder och invånare 
ger oss. Det är också en hjälp för att utveckla servicen och 
leder även till en förhöjd kvalitetsupplevelse för kunden och en 
ökad tydlighet för anställda och förtroendevalda. 

Nedan avsnitt beskriver kommunens vision och liksom de 
strategiska fokusområdena där även resultatet redovisas. De 
övergripande fokusområdena är:

• ￭Finansiella mål

• ￭Hållbar utveckling

• ￭Personal

• ￭Samhällsutveckling

• ￭Styrning och ledning

Vision 2020
  – framtidstro, delaktighet, stolthet, skönhet, aktivitet och 
trygghet.

• Hylte kommuns anställda och invånare ska ha kunskap 
om innehållet i kommunens vision, kommunfullmäktiges 
direktiv om nämndernas åtagande och om nämndernas 
serviceåtagande till invånarna.

• Detta ska följas upp av kommunfullmäktige genom att 
samtliga nämnder och styrelser ska redovisa vad man be-
dömer att man uppnår i kommunens mål- och resursplan.  

Hylte – en del av världen
 
– Hylte ingår i en större region som kännetecknas av stabilitet 
och framtidstro, nära till resten av Sverige och Europa. Hyltes 
ekonomi är stabil. I Hylte kommun vill företagen verka och 
det är enkelt att etablera sig här. I kommunen finns ett gynn-
samt klimat för utveckling av näringslivet och uppkomsten av 
företag med nya produkter och tjänster.  

– Hylte kommun verkar för att tillsammans med näringslivet 
och regionen utforma ett strategiskt näringslivsprogram. Det 
sammanlagda antalet anställda i kommunens näringsliv ökar 
med minst 5 procent till år 2020. Vi skall öka medvetenheten 
och insikten om vad ett gott företagsklimat är och vad det 
betyder för kommunens utveckling.
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I Hylte… 

…vill människor bo. - Här finns attraktiva natur- och strand-
nära bostäder. Levande centrum i Hyltebruk, Unnaryd och 
Torup. År 2020 finns minst 11 000 invånare i kommunen. 
Centralorterna erbjuder en allsidig och god service med till-
talande miljöer i det offentliga rummet. I övriga tätorter an-
passas servicenivån till underlaget och till varje orts specifika 
förutsättningar. Hyltebruk är kommunens huvudcentrum som 
utvecklas med en attraktiv och tydlig kärna med varierat inne-
håll av service, arbetsplatser och bostäder. I kommunen finns 
en god infrastruktur till fördel för pendling, turism och nä-
ringsliv. Utpendlingen skall vara större än inpendlingen.

…är invånarna friskare än genomsnittet och upple-
ver sig ha en hög livskvalitet.  

– Hylte kommun föregår som ett gott exempel på en attraktiv 
arbetsplats, Kommunen har lätt att rekrytera de medarbetare 
som behövs.

– Här finns goda boendemiljöer med närhet till rik rekreation. 

…håller utbildningen en hög standard och i sko-
lorna råder jämställdhet och elevdemokrati. 

– Barnen får en bra start genom en god förskola och en bra 
grundskola och lämnar skolan med godkända betyg tack vare 
en mer individuellt anpassad undervisning. Alla ungdomar 
som påbörjar fullföljer gymnasieskolan och andelen som fort-
sätter till eftergymnasiala studier har ökat.

– Kontakterna med högskolor och universitet ökar. Kommu-
nen medverkar till att studenter bedriver sina examensarbeten 
eller dylikt på uppdrag av kommunen eller i något av kommu-
nens verksamma företag.

…skall omsorgen präglas av trygghet, delaktighet 
och engagemang. 
 
– Människor med omsorgsbehov, äldre, socialt utsatta och 
funktionshindrade får stöd tillsammans med en bra och vär-
dig vård, när de behöver det.

…är demokratin vital. 

– Den enskilda människan är delaktig i samhällsutvecklingen 
och påverkar sin egen verklighet. Vi ska öka delaktigheten ge-
nom att aktivt involvera invånarna på ett tidigt stadium i be-
redningen inför avgörande beslut. Aktiva invånare, unga som 
gamla, deltar i den politiska dialogen.

– Alla upplever att de blir väl bemötta vid kontakter med kom-
munens verksamheter.
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Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Finansiella mål Kommunen har en 
förbättrad soliditet 
och nämnderna håller 
anvisad budget

Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser uppgår till 31,8 procent vid 
bokslut 2010, vilket är en försämring med 3,0 procentenheter jämfört 
med bokslut 2009 vilket motsvarar 8,6 procent. Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelser uppgår till -18,6 procent. Jämfört med bokslut 
2009 har soliditeten inklusive pensionsförpliktelser försämrats med 0,3 
procentenheter vilket motsvarar 1,6 procent. I kommunens Styr- och 
Ledningsdokument anges att soliditeten ska förbättras med 2 procent 
per år under mandatperioden. Denna del av åtagandet bedöms inte som 
uppnått vid bokslutet. Resultat i förhållande till skatteintäkter uppgår i 
bokslutet till 2,5 procent. Hylte kommuns mål är ett resultat på 2 pro-
cent. Resultatet på 2,5 procent vid bokslutet gör att Hylte kommuns mål 
i denna del är uppnått. Nämndernas avvikelse hamnar vid bokslut 2010 
på -2,7 mkr jämfört med budget. Motsvarande siffra för bokslut 2009 
var -2,9 mkr. 

Kommunen ska finan-
siera en större andel 
av investeringar med 
egna medel.

Utrymmet till investeringar uppgår vid bokslutet till 34,9 mkr. Investe-
ringar har under året gjorts motsvarande 37,7 mkr vilket innebär att 93 
procent av investeringarna är gjorda med egna medel. I ovan belopp 
ingår investeringar motsvarande 8,8 mkr inom verksamheten för vatten 
och avlopp som är helt taxefinansierad. I kommunens Styr- och Led-
ningsdokument fastställs att nettoinvesteringar helt bör finansieras med 
kommunens egna medel och målet bedöms därför inte vara uppnått. 
Vid bokslutet har kommunen amorterat 1,2 mkr vilket motsvarar ca 0,14 
skattekrona. Målet att amorteringarna ska motsvara 0,25 skattekrona är 
uppnått endast till 57,0 procent.

Kommunens förvalt-
ningar ska utveckla 
rutiner för månatlig 
uppföljning

Fungerande rutiner för uppföljningar finns inom samtliga nämnder. Upp-
följning, utvärdering och analys av måluppfyllelse, prestation och kvalitet 
ger ökad tyngdpunkt i ekonomistyrningen. Ekonomisk uppföljning på 
central nivå görs efter tre, sex respektive nio månader. Den efter sex må-
nader hanteras i samband med delårsbokslutet. Uppföljningen efter tre 
och nio månader sker i samråd mellan nämndens presidier och ekono-
michefen. Dessutom görs en uppföljning i samband med årsbokslutet.

Uppföljning av måluppfyllelse sker i samband med delårs- och årsbokslut. 
Utöver det görs en årlig kva¬litetsanalys per serviceområde. Analysen ska 
omfatta såväl kommunfullmäktiges strategiska fokusområden som kom-
munstyrelsens och nämndernas serviceåtaganden och utvecklingsmål. 
Kvalitetsanalysen hanteras i samband med delårsbokslutet.

Nämnden fastställer därutöver regler för hur och när uppföljningar 
utöver ovanstående skall sammanfattas och rapporteras till nämnden, 
kontorschefen fastställer när och hur uppföljning skall rapporteras och 
åtgärdas inom kontoret.

Hållbar utveckling 
miljö 

Medlemskap i Sveri-
ges Ekokommuner

Hylte kommun deltar aktivt i olika arrangemang genom Sveriges Eko-
kommuner. Bland annat har det så kallade Borgmästaravtalet underteck-
nats där kommunen förbinder sig att gå längre än EUs uppsatta mål att 
minska koldioxidutsläppen med 20 procent till 2020. Kommunen följer 
även upp den lokala utvecklingen på miljöområdet via ekokommunernas 
nyckeltal.

Fortsatt medlemskap 
i Hallands Agenda 
21-nätverk

En årlig sammanställning av kommunens arbete för att nå de regionala 
miljömålen presenteras under rubriken Miljöredovisning. Där redovisas 
även det interna miljöarbetet och arbetet enligt kommunens energi- och 
klimatstrategi.

Utveckla kommunens 
åtagande mot de 
regionala miljömålen

En årlig sammanställning av kommunens arbete för att nå de regionala 
miljömålen presenteras i kommunens bokslut. Även det interna miljöar-
betet och arbetet enligt kommunens energi- och klimatstrategi redovisas 
i kommunens bokslut.

Serviceåtaganden 
Redovisning av serviceåtaganden och serviceområden
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Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Personal Förbättra hälsotalen. År 2010 uppgick sjukfrånvaron till 4,4 procent för alla medarbetare, vil-
ket är en förbättring med 1,5 procentenheter jämfört med bokslut 2009.

När det gäller frisktalet så är indikatorn satt till 96 procent. Aktivt arbete 
har pågått under året för att nå uppsatt mål. Andelen långtidssjuka har 
minskat med 10,0 procentenheter i förhållande till föregående år vilket 
är ett mycket positivt resultat. En målmedveten satsning på gruppen 
långtidssjukskrivna, genom Må-Bra-projektet, där personalenheten 
och personal från Hälsocenter, Örnahallen tagit fram ett koncept med 
aktiviteter under 10 veckor, vilket har givit ett mycket gott resultat. Även 
rehabiliteringskedjans utformning med bryt för arbetsförmedlingens 
insatser liksom kommunens förebyggande arbete med utbildningar inom 
arbetsmiljöområdet kan ha bidragit till det mycket förbättrade resultatet.  

Medarbetarsamtal för 
alla.

Arbete pågår för att säkerställa att samtliga kommunens medarbetare 
har medarbetarsamtal minst en gång varje år.

Det var 92 % av cheferna som hade genomfört medarbetarsamtal under 
2009. Förklaring till att alla inte har haft medarbetarsamtal går att finna 
i sjukfrånvaro, ny som chef eller medarbetare och därmed inte varit 
anställd under hela året.

Individuella kompe-
tensutvecklingsplaner 
för alla

Resultatet från en enkät som skickades till kommunens chefer i decem-
ber 2009 visar att det finns individuella kompetensutvecklingsplaner för 
de flesta medarbetarna i kommunen och fler chefer än tidigare arbetar 
med dessa planer. Där det inte finns individuella planer finns ofta över-
gripande kompetensutvecklingsplaner för hela enheten. Arbete med att 
utforma individuella kompetensutvecklingsplaner för alla pågår.

Introduktionspro-
grammet ska utveck-
las

Det finns en mall för introduktionsplanering i Personalguiden på kom-
munens Intranät. Uppföljning av introduktion görs av respektive chef 
vilket ofta sker i samband med medarbetarsamtalet. Åtagandet bedöms 
vara uppfyllt.

Utveckla verktyg för 
avslutningssamtal

Det finns en mall för avslutningssamtal i Personalguiden på kommunens 
Intranät. Åtagandet bedöms vara uppfyllt.

Utveckla det systema-
tiska arbetsmiljöar-
betet.

Fyra medarbetare i kommunen har genomgått en handledarkurs för att 
kommunen i egen regi skall kunna utbilda chefer och arbetsplatsombud 
i Bättre Arbetsmiljö (BAM). Chefer och arbetsplatsombud har genomgått 
denna BAM utbildning under 2010. Åtagandet bedöms vara uppfyllt.

Aktiv marknadsföring 
av Hylte kommun 
som arbetsgivare

Indikatorn till åtagandet är antalet sökande till utlysta tjänster. Under 
2010 var det 19,5 ansökningar per utannonserad tjänst. Åtagandet 
bedöms vara uppfyllt. 

Certifierade ledare 
med 20 medarbetare 
som rikt¬märke.

Det fanns vid årsskiftet 20 chefer inom kommunen som har fler än 20 
tillsvidareanställda medarbetare att leda och utveckla. Variationen är 
stor, med som minst 2 och som flest 57 medarbetare. Inom Barn- och 
ungdomskontoret har 9 chefer och inom Omsorgskontoret 10 chefer fler 
än 20 medarbetare. Åtagandet bedöms därmed inte vara uppfyllt. 

Personalenheten har tagit fram ett program för att bli certifierad ledare i 
Hylte kommun. Programmet har startat under hösten 2010 och innehål-
ler olika utbildnings- och utvecklingsdelar som löper under tre år.

Lönenivåer som är 
konkurrenskraftiga 
inom rekryteringsom-
rådet

Inför lönerevisionen 2010 så har lönekartläggning och löneanalys 
genomförts. Befattningar där det inte krävs högskoleutbildning ligger i 
genomsnitt över medeltalet i riket. Inom ramen för löneavtal ska struktu-
rella justeringar göras på vissa befattningar. När det gäller löner för lärare 
ligger kringliggande kommuner på en högre lönenivå och de har haft en 
högre löneutvecklingstakt. Åtagandet bedöms därmed inte vara uppfyllt.
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Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Tillämpa samverkans-
avtalet så att frågor 
som rör arbetsplatsen 
hanteras så nära 
berörda medarbetare 
som möjligt

I Hylte kommun finns endast samverkansgrupper på central nivå och på 
kontorsnivå. Det har ännu inte införts lokala samverkansgrupper. Åta-
gandet bedöms därmed inte vara uppfyllt.

Under våren 2011 kommer arbete påbörjas med syfte att teckna ett nytt 
samverkansavtal.

Samhällsutveckling Kommunen ska verka 
för en positiv befolk-
ningsutveckling

Befolkningsutvecklingen har växlat under mandatperioden från att först 
minska till att sedan återhämta sig något (2006: 10 371, 2007: 10 257, 
2008: 10 273, 2009: 10 277). Vid Vid bokslut 2010 hade kommunen 10 
177 invånare. Resultatet når därmed inte indikatorn som var satt till ett 
netto på 45-50 personer vid varje årsskifte under perioden.

Kommunen ska ha 
inventerat andelen 
fastigheter med olika 
upplåtelseformer och 
ha en utarbetad 
bostadsstrategi och 
industrimarksstrategi

Inventering av andelen fastigheter med olika upplåtelseformer genom-
fördes 2007. Strategierna är framtagna och beslutade av Samhällsbygg-
nadsnämnden 2010.

Kommunen ska ha en 
god infrastruktur

Åtaganden kring kommunens infrastruktur är delvis uppfyllda. Rondellen 
vid Ekerydskrysset rv 26 och vägen mellan Landeryd och rv 26 är färdig-
ställda. De delar som ännu inte är uppfyllda är väg 150 med förbifart 
i Torup, där en dialog förs med Vägverket kopplat till den långsiktiga 
infrastruktur¬planeringen för 2010-2021. Vid sidan av detta har Hylte 
kommun tillsammans med Gislaveds kommun och det lokala näringslivet 
aktivt verkat för en fortsatt utbyggnad av rv 26 till mötesfri väg mellan 
Halmstad och Jönköping samt en förbifart vid Skeppshult och Smålands-
stenar.

Kommunen skall 
verka för att vidare-
utveckla företagskli-
matet

Företagsklimatet har klart förbättrats sett till Svenskt Näringslivs årliga 
kommunranking (2006: 231, 2007: 222, 2008: 212, 2009: 153). I 2010 
års ranking föll Hylte kommun tillbaka något och hamnade på 170:e 
plats. Indikatorn för åtagandet var satt till plats 150 eller bättre. Åtagan-
det uppnåddes i det närmaste 2009. I 2010 års ranking blev placeringen 
något sämre.

Kommunen skall 
utveckla/förbättra 
skyltning vid kom-
mungränserna och 
tätorterna med 
varumärkesprofile-
ring, centrumutveck-
ling för att försköna 
Hyltebruk, Torup samt 
Unnaryd.

Kommunens skyltning vid kommungränserna har förbättrats, bla med 
nya informationsskyltar vid norra och södra rastplasterna längs rv 26 
samt vid väg 150 mot Falkenberg. I arbetet med centrumutveckling är 
Unnaryds centrum färdigställt sedan tidigare, i Torup fortgår arbetet 
under innevarande år och åtgärder i Hyltebruk projekteras. Åtagandet är 
delvis uppfyllt.

Styrning och  
ledning

Kommunens styrmo-
dell främjar helhetssyn 
och samverkan inom 
kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige antog en ny styrmodell för kommunen i samband 
med organisationsförändringen 2006/2007. Med utgångspunkt från 
den har det som tidigare varit en ren budgetprocess utvecklats till ett 
planarbete som behandlar såväl mål som resurser sett över 3 år. Hela 
processen har tidigarelagts där beslut om kommande års mål och budget 
tas redan i juni med ett justeringstillfälle senare på hösten. Ett nytt 
moment har också tillförts, omvärldsanalysen, som är tänkt att ligga till 
grund för planerings¬förutsättningarna i början för varje ny mål- och 
resursplansprocess. Indikatorn för åtagandet anger att processen för mål- 
och resursplanen och planeringsförutsättningarna ska ”upplevas tydliga 
av alla nämnder, förvaltningar och Hyltebostäder”. Bedömningen utifrån 
indikatorn är att detta inte uppfylls fullt ut ännu.
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Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Kommunen har en 
god dialog och följer 
upp brukarnas syn-
punkter och verksam-
hetens kvalitet.

Kommunstyrelsen och samtliga större nämnder har sedan 2007 utarbe-
tade serviceåtaganden med tillhörande kvalitetsindikatorer. Åtaganden 
och indikatorer har i olika utsträckning reviderats årsvis samt redovisats 
i samband med delårs- och årsbokslut. Hyltebostäder har inga serviceå-
taganden enligt den modell som övriga koncernen har arbetat efter, dä-
remot finns en beskrivning vad brukarna kan förvänta sig som hyresgäst 
i olika former av informationsmaterial. Kommunen har också utvecklat 
ett gemensamt system för synpunktshantering där brukare har möjlighet 
att lämna synpunkter. Hyltebostäder har en egen lösning för detta via sin 
hemsida. Åtagandet är uppfyllt.

Kommunen har en 
välkomnande kund-
tjänstfunktion med 
syfte att öka kom-
munenstillgänglighet 
för kommuninvånarna 
– ”en väg in”.

Arbete med att utveckla kommunens växel och reception till en kund-
tjänstfunktion pågår. Inom detta åtagande finns även målet att utveckla 
den s.k. 24-timmarsmyndigheten. Som en av grundstenarna i denna 
utveckling har kommunen infört ett dokument- och ärendehanterings-
system som i nästa steg ska göras tillgänglig via kommunens webbportal. 
Utöver det planerar verksamheterna också ett antal tjänster som ska 
tillgängliggöras på samma sätt för brukarna. Åtagandet är delvis uppfyllt.

Kommunen tar initia-
tiv till en gemensam 
kundtjänst för sam-
hällsservice.

Kommunen har fört dialog med bland annat Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen, Posten och Polisen i syfte att samordna och förbättra 
samhällsservicen för medborgarna. Under 2009/2010 har planer tagits 
fram för gemensamma lokaler för kommunens Arbetsmarknadsenhet, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Centrumhuset. Genomför-
ande påbörjas under 2011.

Kommunen har utar-
betade och väl kända 
handlingsprogram för 
skydd mot extraordi-
nära händelser och 
olyckor.

Ett handlingsprogram för extraordinära händelser antogs av kommun-
fullmäktige 2006/07, nämnderna har sedan antagit riktlinjer för hur de 
ska bedriva sina verksamheter vid en extraordinär händelse eller kris. 
Åtagandet är uppfyllt.
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Personalredovisning

Hylte kommun hade vid årsskiftet 918 medarbetare. Av dessa 
var 806 tillsvidareanställda och 112 visstidsanställda. Det 
innebär en minskning med 8 tillsvidareanställda och en ök-
ning med 17 visstidsanställda. Medelsysselsättningsgraden 
har ökat med 0,2 procentenheter. Lönekostnaderna har ökat 
jämfört med år 2009. 

Jämställdhet 
Hylte kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning inom 
yrkesgrupperna. Könsfördelningen fortsätter att vara ojämn 
inom kommunen och andelen kvinnor uppgick vid årets slut 
till 87 procent och andelen män 13 procent. En arbetsgrupp 
har arbetat fram en ny policy för allas lika behandling samt ta-
git fram en jämställdhetsplan kopplat till ovan nämnda policy. 
Policyn om allas lika behandling utgår från den nya diskrimi-
neringslagen och innefattar förutom kön även övriga lagstad-
gade diskrimineringsgrunder. 

Pensionsavgångar
Under 2010 var antalet pensionsavgångar 28 inom Hylte 
kommun. Inom tio år, under förutsättning att de anställda ar-
betar fram till 65 års ålder, kommer totalt 189 medarbetare 
att gå i pension. Detta motsvarar 21 procent av kommunens 
tillsvidareanställda. De största pensionsavgångarna återfinns 
inom grupperna vårdpersonal, lärare och adjunkter. Se tabell 
sida 22.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,5 procentenheter 
jämfört med föregående år. Andelen långtidssjuka har minskat 
med 10,0 procentenheter i förhållande till föregående år vilket 
är ett mycket positivt resultat. En målmedveten satsning på 
gruppen långtidssjukskrivna, genom Må-Bra-projektet, där 
personalenheten och personal från Hälsocenter, Örnahallen, 
tagit fram ett koncept med aktiviteter under 10 veckor, har 
givit ett mycket gott resultat. Även rehabiliteringskedjans ut-
formning med bryt för arbetsförmedlingens insatser liksom 
kommunens förebyggande arbete med utbildningar inom ar-
betsmiljöområdet kan ha bidragit till det starkt förbättrade 
resultatet. 

Antal medarbetare per chef
Den genomsnittlige chefen inom Hylte kommun har 22 med-
arbetare vilket är en ökning i förhållande till år 2009 med 1 
medarbetare. I enlighet med serviceåtagandena under fokus-
området Personal ska 20 medarbetare per chef vara ett rikt-
märke. Det fanns vid årsskiftet 20 chefer inom kommunen 
som har fler än 20 tillsvidareanställda medarbetare att leda 
och utveckla. Variationen är stor, med som minst 2 och som 
flest 57 medarbetare. Inom Barn- och ungdomskontoret har 9 
chefer och inom Omsorgskontoret 10 chefer fler än 20 med-
arbetare.

Ledarutbildning – Certifiering av chefer.
För att ge chefer och arbetsledare förutsättning att utveck-
las som chefer har ett Ledarprogram utarbetats. Programmet 

2010 2009 Avvikelse

Antal anställda 918 909 9

     Tillsvidareanställda 806 814 -8

     Visstidsanställda 112 95 17

Andel män % 13 14 -1

Andel kvinnor % 87 86 1

Genomsnittlig anställ-
ningstid 

14,1 13,9 0,2

    för män 9,9 9,3 0,6

    för kvinnor 14,7 14,6 0,1

Medelålder (år) 46,1 46,0 0,1

Medelsysselsättning 
(%)

89,4 89,5 -0,1

Antal pensioneringar 28 27 1

Lönekostnader (mkr) 349,7 341,2 8,5

Personalkostnader 
(mkr)

354,1 345,8 8,3

Årsarbetare 720,2 726,9 -6,7

Personalen i siffror

2010 2009 Avvikelse

Totalt för alla arbetstagare 4,4 5,9 -1,5

kvinnor 4,7 6,2 -1,5

män 2,8 4,4 -1,6

 personer upp till 29 år 2,1 2,8 -0,7

personer mellan 30-49 år 5,3 6,6 -1,3

personer 50 år och äldre 4,1 6,0 -1,9

Varav långtidssjukfrånvaro* 45,8 55,8 -10,0

*sjukdom 60 dagar eller 
mer av den totala sjukfrån-
varon

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

2010 2009

Kommunledningskontoret 9 7

Samhällsbyggnadskontoret 14 10

Arbets- och näringslivskontoret 11 8

Barn- och ungdomskontoret 33 30

Omsorgskontoret 25 27

Medelvärde totalt 22 21

Antal medarbetare per chef, medelvärde

Sjukfrånvaro Andel långtids-
sjukfrånvaro

Kommunledning 2,1 23,0

Barn- och ungdom 3,4 31,8

Omsorg 5,7 53,1

Samhällsbyggnad 4,1 58,9

Arbets- och  
näringsliv

4,7 38,9

Totalt alla 4,4 45,8

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid %
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kommer att kunna fullgöras under tre år, 2011 – 2013, och 
varje, av 11, delmoment erbjuds vid tre olika tillfällen under 
treårsperioden. Samtliga delmoment måste fullgöras för att 
chefen skall anses certifierad. Innehållet i utbildningen ska 
skapa förutsättningar för ett gott ledarskap och att utvecklas 
i rollen som chef samt ge chefen ett redskap att vara tydlig, 
uppriktig och säker i kommunikationen för att kunna beskriva 
sina idéer på ett klargörande och inspirerande sätt.

Friskträningskort subventioneras till månadsanställda. Priset 
på ett årskort i Örnahallen uppgick år 2010 till 2400 kronor 
och den enskilde betalar är 300 kronor. Förmåner som ingår 
i träningskortet är fri tillgång till träningslokal, simbassäng, 
deltagande i friskvårdspass samt tillträde till en föreläsningsse-
rie i friskvårdens tema. Under 2010 har 261 årskort utfärdats 
för Hylte kommuns anställda. 

Arbetsmiljö
Två arbetsgrupper har arbetat fram förslag till policy för krän-
kande särbehandling, samt rutiner och anmälan av kränkande 
särbehandling, och policy för allas likabehandling samt tillhö-
rande rutiner och jämställdhetsplan.  

I samarbete med Företagshälsovården Tre Hjärtan har en er-
gonom genomfört ett antal arbetsplatsbesök, för att informera 
och instruera personal om att använda erforderliga hjälpmedel 
och med att anpassa arbetsplatsen.

Fyra medarbetare har genomgått en handledarkurs för att 
kommunen i egen regi skall kunna utbilda chefer och arbets-
platsombud i Bättre Arbetsmiljö (BAM). Chefer och arbets-
platsombud har genomgått denna BAM utbildning under 
2010. 

En kommunövergripande grupp har under 2010 utarbetat ett 
introduktionsprogram för nyanställda som kommer att börja 
tillämpas våren 2011. Arbetet med gemensamma utbildningar 
med Laholm och Halmstad kommer också att utvecklas under 
år 2011.

2011-2015 2016-2020 Totalt

Vårdpersonal 29 34 63

Sjuksköterskor 1 4 5

Lärare/adjunkt 15 13 28

Förskolelärare 4 5 9

Barnskötare/dagbarn-
vårdare

4 7 11

GS-personal 5 3 8

Köks- och städper-
sonal

11 8 19

Administrativ personal 11 8 19

Chefer/arbetsledare 4 5 9

Teknisk personal/in-
genjörer

2 2 4

Elevassistent/fritidspe-
dagog

4 2 6

Övriga 1 7 8

91 98 189

Pensionsvagångar

ELSV
Anteckning
Accepted angett av ELSV
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Miljöredovisning

Hylte kommun har inte tagit några lokala miljömål. Kommu-
nen arbetar istället systematiskt med att bidra till att nå de 
nationella och regionala miljömålen. Varje år presenteras en 
sammanställning av vilka aktiviteter som genomförts under 
året i kommunens årsredovisning. Redovisningen omfattar 
även en uppföljning av kommunens Energi- och klimatstrategi 
och en kort beskrivning av hur varje kontors interna miljö-
arbete utvecklar sig. En mer detaljerad redovisning av vilka 
aktiviteter som genomförts från år 2005 och framåt hittar du 
på kommunens hemsida www.hylte.se.

Avfall 
Ett förslag till ny Avfallsplan har arbetats fram under året och 
skickats ut på remiss. Den nya planen har bland annat tagit 
fasta på miljömålet att återvinna 35 procent av matavfallet. 
I planen föreslås att kommunen ska sortera ut och behandla 
matavfall från restauranger, storkök, livsmedelsaffärer och 
hushållen för biogasproduktion eller kompostering. 

Vattenkvalitet
I linje med EU:s vattendirektiv har man under året arbetat med 
att uppdatera områdesgränser och föreskrifter för kommunens 
vattenskyddsområden. Man har även hållit informations- och 
diskussionsmöten med fastighetsägare i kommunens tre störs-
ta vattenskyddsområden inför att förslaget till föreskrifter 
skickas ut på remiss. En lokal arbetsgrupp till Nissans vatten-
råd har kommit igång med arbetet att ta fram en åtgärdsplan 
för att nå god status på vattnet i Lillån i Torup.

Energi och klimatarbete 
Målet är att alla kommuninvånare ska känna till klimathotet 
och vad var och en kan göra för att motverka den globala upp-
värmningen. I linje med detta arrangerades en klimatmässa 
under hösten på tema ät, åk och bo klimatsmart. Mässan ge-
nomfördes i samarbete med lokala företag och organisationer. 
Kommunens skolor engagerades inför mässan med att göra en 
klimatsmart teckningsutställning. En affisch och en broschyr 
på temat ”Du och jag och isbjörnen – visst har vi något ihop” 
spreds till alla kommuninvånare och i alla skolor.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
Ett projekt med utskick och information till ägare av kultur-
historiskt värdefulla byggnader har genomförts under året. 
Syftet med projektet var att informera om vad man bör tänka 
på vid renovering och tillbyggnad av dessa hus. Att kommu-
nen och Kulturmiljö Halland kan ge kostnadsfri rådgivning 
om både estetisk utformning och energirådgivning. Det blev 
mycket stor respons från fastighetsägarna med drygt 250 be-
sökare på informationskvällen. 

Ekologisk mat 
Ett nationellt mål för konsumtion i offentlig sektor är att 25 
procent av livsmedlen ska utgöras av ekologiska livsmedel. 
Detta är ett mål som även samhällsbyggnadskontoret tagit ef-
ter att de fått in en motion i ärendet. Det bestämdes då att 
successivt öka andelen inköp av ekologiska livsmedel med 
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cirka 5 procent per år med målsättningen att 2012 nå målet 
på 25 procent. Målet om att öka andelen ekologiska livsmedel 
finns även med i Hylte kommuns Energi- och klimatstrategi 
som antogs av kommunfullmäktige år 2008. Det finns planer 
på att starta projektet FOKUS MATGLÄDJE under år 2011. 
Projektet handlar om att kostorganisationen tillsammans med 
brukarna ska komma fram till vad som avses med matkvallitet 
och formulera ett serviceåtagande för detta.

Miljökrav i upphandlingen
Arbetet med att ställa miljökrav vid upphandling trevar sig 
fram och mycket återstår att göra. Miljöstyrningsrådet har ut-
vecklat ett verktyg där kommunerna kan få hjälp med vilka 
miljökrav som kan ställas vid vissa typer av upphandligar.

Energi- och klimatstrategi 
År 2010 har kommunen beviljats pengar från Energimyndighe-
ten för att ta fram en energieffektiseringssrategi. Med utgångs-
punkt från energideklarationerna av kommunens fastigheter 
ska investeringsförslag läggas fram för beslut hos politikerna. 
Personalen som arbetar i respektive byggnad kommer också 
engageras i arbetet med hur man genom sitt beteende kan spa-
ra energi. Detta kan då bli ett steg i det interna miljöarbetet. 
En mer detaljerad uppföljning av målen finns på kommunens 
hemsida.

Internt miljöarbete
Om den nya avfallsplanen antas av kommunfullmäktige kom-
mer arbete med att införa nya rutiner för avfallshaneringen i 
våra kommunala verksamheter att påbörjas under år 2011. 
En redovisning av enskilda kontors handlingsplaner finns på 
kommunens hemsida.



I den finansiella analysen finner du beskrivningar 
och analyser över det ekonomiska året som gått. 

Vår finansiella analys
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Inledning
Hylte kommun visar år 2010 ett positivt resultat om 11,8 mkr 
vilket kan jämföras med föregående år då resultatet visade 
15,7 mkr. Bokslut 2010 visar således ett försämrat resultat i 
förhållande till år 2009 om 3,9 mkr men ett förbättrat resultat 
i förhållande till budget om 3,7 mkr. Prognostiserat resultat 
för år 2010 uppgick vid delårsbokslutet till 8,9 mkr. Avvikel-
sen vid årsbokslutet i förhållande till delårsprognos utgörs 
främst av uppbokning att tillgodohavande från Fora 1,5 mkr.

Den främsta förklaringen till resultatet är det statliga, tillfäl-
liga konjunkturstödet som uppgår till 10,0 mkr. Det fortsatt 
gynnsamma ränteläget ger dessutom en positiv effekt på kom-
munens finansnetto. Vidare visar den definitiva slutavräk-
ningen för år 2009 en förbättring av skatteintäkter om 26 
kronor per invånare i förhållande till uppbokad slutavräkning 
i bokslutet 2009. Detta ger en total förbättring av skatteintäk-
terna år 2009 på 0,3 mkr vid årsbokslutet år 2010. Även den 
preliminära slutavräkningen för 2010 pekar på en positiv ut-
veckling av skatteintäkterna. Vid årsbokslutet har 4,7 mkr bo-
kats upp vilket motsvarar 456 kronor per invånare. Skulden 
för semesterlön och okompenserad övertid har minskat med 
0,2 mkr till 18,3 mkr i förhållande till år 2009. Vid årsskif-
tet 2010 har Hylte Kommun ett tillgodohavande hos Fora för 
avtalsförsäkring, 1,5 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunens 
kvarvarande fordran för år 2009. 

Kommunens soliditet har försämrats under året i förhållande 
till år 2009 med 3 procentenheter exklusive pensionsskuld och 
0,3 procentenheter inklusive pensionsskuld. Soliditeten upp-
går år 2010 till 31,8 procent exklusive pensionsskuld och då 
pensionsskulden inkluderas uppgår soliditeten till -18,6 pro-
cent. Nettoinvesteringar motsvarande 37,7 mkr har genom-
förts under året. Årets budgeterade investeringar uppgår till 
68,9 mkr. Investeringstakten har således varit förhållandevis 
låg. 

Analysmodell
Hylte kommun använder sig av en finansiell analysmodell, 
kallad RK-modellen, som bygger på fyra olika perspektiv som 
belyser kommunens ekonomi ur finansiell synvinkel. De fyra 
perspektiven är resultat, kapacitet, risk och kontroll. Syftet 
med modellen är att, genom analys av de fyra perspektiven, 
beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och 
svagheter. Analysen bygger på finansiella nyckeltal som är 
relevanta inom respektive perspektiv och som ger en bild av 
kommunens finansiella position. Den finansiella analysen ut-
går alltså från det ekonomiska resultatet, kapacitetsutveck-
lingen (finansiell uthållighet), riskexponering samt kontroll 
och styrning av den finansiella utvecklingen. Analys av resul-
tat och kapacitet visar balansen mellan intäkter och kostnader 
samt vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella svå-
righeter på längre sikt. Analys av riskperspektivet visar om det 
föreligger några risker som kan påverka resultat och kapacitet 
medan analys av kontroll belyser kommunens styrning över 
den finansiella utvecklingen.
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Resultat och Kapacitet
Hylte Kommuns resultat år 2010 uppgår till 11,8 mkr vilket 
är en försämring i förhållande till föregående års resultat med 
3,9 mkr, eller 24,8 procent, då resultatet visade 15,7 mkr. I 
jämförelse med budgeterat resultat för år 2010, på 8,1 mkr, 
visar årets resultat en positiv avvikelse om 3,7 mkr vilket mot-
svarar 45,7 procent. Jämförelsestörande poster under året ut-
görs av reaförlust, -0,1 mkr, från försäljning av fastighet. Då 
reaförlusten räknas bort uppgår årets resultat till 11,9 mkr. 
När 2009 års jämförelsestörande poster, i form av reaförlust 
vid försäljning av fastighet (-0,4 mkr) och minskning av se-
mesterlöneskuld (4,4 mkr) räknas bort så uppgår resultatet år 
2009 till 11,7 mkr. Vid jämförelse mellan åren, då jämförel-
sestörande poster eliminerats, visar år 2010 på en marginell 
förbättring av resultatet om 0,2 mkr i förhållande till år 2009 
vilket motsvarar en förbättring på 1,7 procent.  

Årets resultat budgeterades vid årets början till 11,3 mkr. Un-
der året har tilläggsbudgeterade medel om 0,8 mkr samt drygt 
2,4 mkr av resultatbalanserade medel använts. Justerat resul-
tat i budget för år 2010 uppgår till 8,1 mkr vilket innebär att 
årets resultat, 11,8 mkr, ger en positiv avvikelse i förhållande 
till budget om 3,7 mkr. Det goda resultatet är helt avhängigt 
det tillfälliga konjunkturstöd som staten tillskjutit samtliga 
kommuner till verksamhetsåret 2010. Hylte kommun erhöll 
10,0 mkr i form av tillfälligt konjunkturstöd. 

Det fortsatt gynnsamma ränteläget innebär att finansiella 
kostnader i form av räntekostnader är fortsatt låga. En liten 
uppgång i ränteläget kan dock skönjas och har under året ge-
nererat en räntekostnadsökning mellan år 2009 och 2010 på 
0,2 mkr. Kommunens budgeterade finansiella kostnader upp-
går till 6,1 mkr medan kostnaderna vid årsskiftet uppgick till 
2,7 mkr vilket innebär att avvikelsen i förhållande till budget 
uppgår till 3,4 mkr. Kommunens finansnetto uppgår till -1,1 
mkr vilket ger en förbättring i förhållande till budget (-4,0) 
på 2,9 mkr. Skatteintäkterna har beräknats utifrån SKL:s de-
cemberprognos i cirkulär 10:80. SKL:s prognos enligt detta 
cirkulär visar en ökning av skatteunderlaget med 1,3 procent 
för år 2009. 

Detta innebär att slutavräkningen för 2009 års skatteintäkter 
uppgår till -1 186 kronor per invånare vilket medför en positiv 
korrigering på 26 kronor per invånare i förhållande till bok-
slut 2009. Totalt uppgår korrigeringen för 2009 års definitiva 
slutavräkning till 0,3 mkr vid årsskiftet. SKL:s bedömning av 
skatteunderlagstillväxten för år 2010 motsvarar 1,7 procents 
ökning, vilket genererar en prognos för slutavräkningen på 
456 kronor per invånare. Den preliminära slutavräkningen 
för år 2010 uppgår därmed till 4,7 mkr. Enligt SKL:s revi-
derade prognos, Cirkulär 11:07 daterad 2011-02-15, innebär 
återhämtningen på arbetsmarknaden att ökningen av arbe-
tade timmar blir större under år 2010 än tidigare beräknat. 
Detta medför att skatteunderlagsprognosen påverkas positivt. 
SKL:s reviderade prognos visar på en ökning av skatteunder-
laget med 1,8 procent för år 2010 vilket är en förbättring med 
0,1 procentenheter i förhållande till decemberprognosen. Med 
denna högre uppräkning uppgår prognosen för avräkning år 
2010 till 492 kronor per invånare, vilket medför en korrige-
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ring på 36 kronor per invånare. För Hylte kommuns del inne-
bär detta en förbättring av slutavräkningen med knappt 0,4 
mkr till totalt 5,1 mkr.  Budgeterade skatteintäkter för år 2010 
uppgår till 339,2 mkr medan det verkliga utfallet uppgår till 
345,5 mkr. Orsaken till avvikelsen är den förbättrade slutav-
räkningen för år 2010. Tillfälligt konjunkturstöd har budge-
terats under rubriken skatteintäkter men utfallet ligger under 
generella stadsbidrag och utjämning varför totala budgeten 
för skatteintäkter uppgår till 352,6 mkr.

Relateras årets resultat till skatteintäkterna och kommunal-
ekonomisk utjämning visar kommunen ett resultat på 2,5 pro-
cent vilket är 0,5 procentenheter över kommunens uppsatta 
finansiella resultatmål.  Generellt brukar ett resultat på 2 pro-
cent betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom ett 
sådant resultat ger utrymme för att över en längre tid skattefi-
nansiera större delen av normala investerings¬volymen i kom-
munen. Detta mått möjliggör jämförelser med andra kommu-
ner samt ger en bild av hur mycket kommunen procentuellt 
måste öka sina intäkter och/eller minska sina kostnader för att 
uppnå ett finansiellt mål.

Beräkningen av semesterlöneskuld och okompenserad övertid 
visar på en blygsam minskning om 0,2 mkr i förhållande till 
2009 års bokslut. I resultatet ingår även en innehållen pre-
mieåterbetalning på 0,4 mkr från Fora avseende 2009 års 
sänkning av försäkringspremier till AFA. Ytterligare tillgodo-
havande från Fora, 1,0 mkr som avser år 2010, återfinns i 
resultatet. Nämnderna visar en negativ avvikelse i förhållande 
till budget om 2,6 mkr. 

Nämndernas avvikelse
Barn- och ungdomsnämnden svarar för den största avvikelsen 
i förhållande till budget med – 2,6 mkr. De största negativa 
avvikelserna svarar verksamheterna gymnasieskola och gym-
nasiesärskolan samt förskola och fritidshem för medan grund-
skola och förvaltningsgemensamma kostnader visar positiv 
avvikelse. 

Förskolan uppvisar en negativ avvikelse i förhållande till bud-
get om 2,1 mkr. Avvikelserna finns främst inom kostnader för 
kost och städ, men även bidrag till friskolor och interkom-
munala avgifter. Fritidshemmen uppvisar en negativ avvikelse 
mot budget om 0,7 mkr vilket, liksom inom förskolan, till 
största delen beror på kostnader för kost och städ men även 
personalkostnader. Inom gymnasieskolan uppgår avvikelsen i 
förhållande till budget till -2,2 mkr och inom gymnasiesär-
skolan till -0,9 mkr. Avvikelserna kommer dels av lägre ersätt-
ningar i form av interkommunala avgifter, -1,7 mkr på grund 
av att Lärlingsprogrammet inte erhållit fastställd taxa fullt 
ut från alla kommuner, men även lägre elevantal inom Vild-
marksgymnasiet vilket genererar lägre elevintäkter än budge-
terat, -2,2 mkr. Förvaltningsgemensamma kostnader uppvisar 
en positiv avvikelse i förhållande till budget med 1,2 mkr. 
Inom verksamheten finns rehabiliteringsinsatser budgeterade 
som inte utnyttjats under året. 

Även Samhällsbyggnadsnämnden visar en betydande avvi-
kelse mot budget om -2,3 mkr. Avvikelsen orsakas främst av 

(mkr) 2010 2009 2008

Kommunstyrelse inkl. 
Valnämnd

2,3 2,2 2,1

Räddningstjänst -0,1 0,1 0,5

Samhällsbyggnads-
nämnden

-2,3 0,6 -6,8

Arbets- och närings-
livsnämnden

-0,4 -1,8 -1,0

Revision 0,1 0,0 0,0

Överförmyndare -0,1 0,0 0,0

Barn- och ungdoms-
nämnden

-2,6 -1,8 4,5

Omsorgsnämnden 0,4 -2,2 6,6

Tillsynsnämnden 0,0 0,0 0,0

Summa avvikelser -2,7 -2,9 5,9

Nämndernas avvikelse
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fastighetsförvaltningen som redovisar en negativ avvikelse i 
förhållande till budget på -1,8 mkr. Avvikelsen beror till störs-
ta del på den kalla vintern i början och slutet på 2010. Detta 
har medfört extra kostnader för snöröjning och energin samt 
reparationer av fastigheter. Verksamheterna gata, park och 
parkering visar likaså en negativ avvikelse mot budget på -0,4 
mkr som ett resultat av en lång vinter med extremt mycket 
snö. Bostadsanpassningen uppvisar vid bokslutet e negativt 
avvikelse i förhållande till budget på -0,3 mkr vilket är ett 
resultat av att ärenden som är berättigade till bostadsanpass-
ning fortsätter att öka samt nytt hissdirektiv från EU. Utfö-
rarenhetens och lokalvårdsverksamhetens negativa avvikelse 
mot budget mkr kommer av förlorade intäkter på grund av 
färre sålda timmar än budgeterat samt försenade effekter av 
effektiviseringsåtgärder inom verksamheten. Kostverksamhe-
tens avvikelse beror på ökad bemanning samt på ökade vika-
riekostnader i Örnaskolans kök. Inom deponi och hushållsav-
fall ska intäkternas täckningsgrad som överstiger 100 procent 
fonderas för att täcka kommande kostnader för anpassning 
och omställning av Borabotippen. Av resultatet för 2010 har 
1,1 mkr avsatts för detta ändamål samtidigt som 1,1 mkr ta-
gits i anspråk av tidigare avsatta medel. Avsättningens nettoef-
fekt är därför noll. 

Kommunstyrelsens verksamheter inklusive Valnämnd visar en 
positiv avvikelse i förhållande till budget om 2,3 mkr. Avvikel-
sen kommer främst av lägre lönekostnader än beräknat samt 
större intäkter. Inom fördelad verksamhet har tjänster inte va-
rit ersatta fullt ut vid partiell frånvaro samt att vakant tjänst 
funnits. Få utbildningsinsatser har gjorts inom verksamheten 
under året. Inför Riksdagsvalet har ett statligt bidrag utbeta-
lats avseende kostnader som uppstår i samband med valar-
bete. Även i budget finns en avsättning för detta ändamål.

Arbets- och näringslivsnämnden visar en avvikelse i förhållan-
de till budget om -0,4 mkr. Effekterna av konjunkturläget har 
lett till att kostnaderna för försörjningsstöd har ökat i Hylte 
kommun liksom i de flesta av Sveriges kommuner. Avvikelsen 
i förhållande till budget avseende försörjningsstöd uppgår till 
-0,5 mkr. Flyktingmottagning visar en avvikelse mot budget 
om -0,3 mkr. Avvikelsen beror på att kommunen haft för få 
mottagna flyktingar för att kunna motsvara de fasta kostna-
derna.

Fritid- och folkhälsa visar en positiv avvikelse mot budget på 
0,5 mkr beroende på minskade personalkostnader. Kostnader-
na har begränsats genom inte återbesätta cheftjänster direkt 
och genom en allmän återhållsamhet. Hyltebygdens lärcen-
trum uppvisar en positiv avvikelse i jämförelse med budget 
om 0,2 mkr. Avvikelsen omfattar främst intäkter och allmän 
återhållsamhet på bland annat förbrukningsmateriel. 

Omsorgsnämndens visar en positiv avvikelse mot budget mot-
svarande 0,4 mkr främst till följd av ökade intäkter avseende 
försäljning av verksamhet till närsjukvård, migrationsverket 
och andra kommuner samt högre intäkter på grund av ökad 
beläggning inom de särskilda boendena. För en med detaljerad 
analys av nämndernas verksamheter hänvisas till den verk-
samhetsredovisning som återfinns längre fram i dokumentet. 
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Avstämning mot kommunallagens balanskrav
Enligt gällande regler ska ett negativt resultat balanseras inom 
en treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet för år 2010 
har hänsyn tagits till realisationsförlust vid försäljning av an-
läggningstillgång i enlighet med huvudprincipen. Kommunens 
resultat efter justering av realisationsförlust uppgår till 11,9 
mkr. Eftersom kommunen uppnår balans kommer en åtgärds-
plan för balansering inte att upprättas. 

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushåll-
ning samt balans i kommunens ekonomi är att verksamhetens 
kostnader och intäkter, skatteintäkter och generella stadsbi-
drag har en följsam utveckling såtillvida att intäkterna över-
stiger kostnaderna. År 2010 täcker verksamhetens intäkter 
25,0 procent av verksamhetens kostnader (exklusive avskriv-
ningar) vilket är en försämring i förhållande till år 2009 med 
0,1 procentenheter. 

En intäktsökning motsvarande 18,3 mkr, eller 3,1 procent, har 
skett mellan år 2009 och 2010 inom skatter och till största del 
inom stadsbidrag, 13,9 mkr eller 3,1 procent varav det tillfäl-
liga konjunkturstödet uppgår till 10 mkr. Ökningen kommer 
även av en förbättrad skattekraft i form av preliminär slutav-
räkning, 4,7 mkr, för år 2010 samt förbättrad definitiv slut-
avräkning, 0,3 mkr, för år 2009. Den preliminära slutavräk-
ningen för år 2010 visar på 456 kronor per invånare medan 
definitiva slutavräkningen för år 2009 visar på -1 186 kronor. 
Resterande del av ökningen kan hänföras till ökad försäljning 
till andra kommuner och landsting samt ökning av intäkter 
via avgifter. Dock har kostnaden för LSS-utjämningen ökat 
från 11,6 mkr år 2009 till 16,3 mkr 2010, en ökning på 4,7 
mkr eller 40,5 procent. 

Intäkter och kostnader
Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar) har ökat 
med 21,4 mkr eller 2,0 procent sedan 2009 års bokslut. Ök-
ningen kommer främst av ökade personalkostnader. Perso-
nalkostnader utgör 61,3 procent av verksamhetens externa 
kostnader. Även kostnader för bidrag till enskilda, bidrag 
till föreningar, inköp av entreprenad och verksamhet har 
ökat under året. Det är av väsentlig betydelse att nettokost-
nadsökningen inte överstiger ökningen av skatteintäkter och 
stadsbidrag för att bibehålla god ekonomisk hushållning 
på sikt. Verksamhetens nettokostnader har enligt resultat-
räkningen ökat med 17,6 mkr mellan år 2009 och år 2010 
medan skatteintäkter och stadsbidrag ökat med 13,9 mkr. 
Kostnadsökningen utgörs till största del av lönekostnader.  

Nettokostnadsandel
En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakt-
hålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan 
löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på denna 
balans är nyckeltalet nettokostnadsandel som innebär att 
samtliga löpande kostnader rela¬teras till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning. Understiger nettokostnads-
andelen samt finansnettot 100 procent innebär det att kom-
munen har en positiv balans mellan löpande kostnader och 
intäkter. Generellt brukar 98 procent betraktas som god eko-

Avstämning mot kommunallagens 
balanskrav

(mkr) 2010 2009 2008

Årets resultat 11,8 15,7 9,0

Avgår realisationsvinster 0,0 0,0 -4,8

Avgår realisationsförlust 
(undantag)

0,1 0,4 0,0

Avgår infriande av 
borgensåtagande

0,0 0,0 0,0

Justerat resultat 11,9 16,1 4,2

Avgår reglering under-
skott

0,0 0,0 0,0

Intäkter och kostnader
(mkr) 2010 2009 2008

Totala intäkter 610,6 592,3 579,8

varav verksamhetens 
intäkter

143,1 138,5 131,8

varav skatter och stats-
bidrag

465,9 0,6 -6,8

Totala kostnader 598,8 576,6 570,8

varav verksamhetens 
kostnader

573,0 551,6 540,8

varav avskrivningar 23,1 22,3 21,1

Förändring i  
procent*

2010 2009 2008

Totala intäkter 3,1 2,2 3,9

varav verksamhetens 
intäkter

3,3 5,1 5,9

varav skatter och stats-
bidrag

3,1 1,1 3,2

Totala kostnader 3,8 1,0 2,9

varav verksamhetens 
kostnader

3,9 2,0 2,5

varav avskrivningar 3,6 5,7 4,5
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nomisk hushållning eftersom då klarar de flesta kommuner att 
över en längre tidsperiod finansiera sina reinvesteringar och 
nödvändiga nyinvesteringar med egna pengar.

Kommunen uppvisar för år 2010 en nettokostnadsandel ex-
klusive pensionskostnader, avskrivningar och finansnetto på 
87,8 procent. Om pensionskostnader inkluderas i nettokost-
naderna är nettokostnadsandelen 92,2 procent. Inkluderas 
avskrivningar uppgår nettokostnadsandelen till 97,2 procent 
och inkluderas även finansnettot visar kommunen en netto-
kostnadsandel på 97,4 procent. Den totala nettokostnadsan-
delen, 97,4 procent, kan jämföras med föregående års netto-
kostnadsandel som uppgick till 96,5 procent. I förändringen 
av nettokostnadsandelen i förhållande till år 2009 ingår ökade 
skatteintäkter och stadsbidrag främst i form av det statliga till-
fälliga konjunkturstödet men även ökade kostnader för bland 
annat lön. 

Finansnetto
Kommunens finansnetto uppgick år 2010 till -1,1 mkr vilket 
kan jämföras med år 2008 då finansnettot uppgick till -7,8 
mkr. Den procentuella förändringen av finansnettot mellan år 
2009 och 2010 uppgår till 10 procent men endast 0,1 mkr. 
Förändringen av finansnettot i förhållande till år 2008 är de-
sto större, hela 6,7 mkr. Orsaken till förbättringen av finans-
nettot är att räntekostnad för långfristiga lån sjunkit som följd 
av de senaste två årens låga ränteläge. Under år 2009 flyttades 
en betydande del av kommunens långfristiga lån från SEB till 
Swedbank Södra Hestra Sparbank som erbjöd mer fördelak-
tiga upplåningsräntor. Detta tillsammans med allmänt gynn-
samt ränteläge har för Hylte Kommun inneburit en sänkning 
av räntekostnader på 69,7 procent sedan år 2008. De finan-
siella intäkterna har minskat i förhållande till föregående år 
med 0,2 mkr och beror till största del av utbetalning av över-
skottsmedel från SKL för år 2009. 

Årets investeringar
Kommunens totala investeringsvolym uppgick vid årsskiftet 
till 37,7 mkr vilket innebär en förhållandevis låg investerings-
takt då årets investeringsbudget uppgick till 68,9 mkr. Av årets 
investeringsbudget har alltså endast 54,7 procent tagits i an-
språk. Årets investeringar utgör 6,6 procent av kommunens 
bruttokostnader. För en genomsnittlig kommun i Sverige ut-
görs mellan 5-6 procent av bruttokostnaderna av investerings-
kostnader, vilket innebär att Hylte Kommuns investerings-
kostnader kan betraktas som rimliga. 

Kommunens samlade investeringsvolym år 2010 uppgick till 
163,2 procent av avskrivningskostnaderna vilket innebär att 
investeringsvolymen överstiger avskrivningsvolymen och där-
med ökar kommunens bokförda värde av investeringar årli-
gen. Investeringsvolymen har under år 2010 ökat i förhållande 
till 2009 års investeringar med 7,1 mkr eller 23,2 procent. In-
vesteringstakten inom främst fastigheter står för ökningen i 
och med ombyggnadsarbetet på Örnaskolan som skjutit fart 
under året.  

Nettokostnadsandel

Årets investeringar

Procent 2010 2009 2008 2007

Exklusive pensionä-
rer, avskrivningar 
och finansnetto

87,8 87,1 87,5 89,7

Inklusive pensionärer 92,2 91,4 91,5 93,0

Inklusive avskrivning 97,2 96,3 96,2 97,7

Inklusive finansnetto 97,4 96,5 98,0** 99,3

Nettokostnad 97,4 96,5 98,0 99,3

* Innehåller jämförelsestörande poster 
** Exklusive reavinst 99,1%

2010 2009 2008

Investeringsvolym (mkr) 37,7 30,6 25,8

Investeringar, brutto-
kostnader (%)

6,6 5,6 4,8

Investeringar/avskriv-
ningar

163,2 137,2 122,3

2010 2009 20072008

0

-2

-4

-6

-8

-10

-1,1

Finansnetto mkr

Finansnetto

-1

-7,8
-6,8
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Skattefinasieringsgraden av investeringarna
Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringarna är skattefi-
nansieringsgraden. Skattefinansieringsgraden mäter hur stor 
andel av investeringarna som kan finansieras med de skatte-
intäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. 
100 procent och över innebär att kommunen kan skattefinan-
siera samtliga investeringar som är genomförda under året, 
vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna exter-
na pengar till investeringarna och att kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme stärks.

I förhållande till kommunens bruttokostnad investerade verk-
samheterna för 6,6 procent. Investeringsutrymmet år 2010, 
som utgörs av årets resultat ökat med årets avskrivningar, 
uppgick till 34,9 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgår till 37,7 
mkr vilket innebär att endast 92,6 procent av investeringarna 
täcks av investeringsutrymmet. Överskjutande investeringar 
har finansierats genom utnyttjad checkkredit. Skattefinansie-
ringsgranden av kommunens investeringar har alltså försäm-
rats mellan år 2009 och år 2010, från 137,3 procent till 92,6 
procent. Försämringen mellan åren får en negativ effekt på 
kommunens långsiktiga finansiella handlingsut¬rymme i form 
av en lägre utveckling av soliditeten.

Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme och uttrycks i procent. Den visar hur stor 
del av kommunens tillgångar som har finansierats av egna 
medel. Soliditeten beskriver det egna kapitalet, inklusive årets 
resultat, i förhållande till totala tillgångar. Ju högre solidite-
ten är desto mindre är låneskuldsandelen och räntekostnader. 
Dessutom innebär hög soliditet en starkare finansiell hand-
lingsberedskap. Kommunens soliditet uppgick år 2010 till 
31,8 procent. Därmed har en försämring av soliditeten skett i 
förhållande till föregående år med 3,0 procentenheter. Kom-
munens samtliga tillgångar har ökat under året med 18,5 
mkr (4,4 procent) och uppgår till 437 mkr vid årets slut. 
Förändringen kommer av att investeringstakten ökat i förhål-
lande till föregående år. Eget kapital har minskat från 144 
mkr till 136,3 mkr (-13,6 procent). Orsaken till minskningen 
är att redovisningsprinciperna för periodisering av upplupna 
arbetsgivaravgifter tillämpats i bokslutet år 2010, vilket får 
till följd att år 2010 belastas med 13 perioders arbetsgivarav-
gifter istället för 12 perioder samt justerad särskild löneskatt.

För att erhålla ett jämförbart soliditetsmått mellan kommuner 
bör dock de pensionsåtaganden som redovisas utanför balans-
räkningen som ansvarsförbindelser vägas in. Pensionsåtagan-
dena uppgick vid årsskiftet till 213,9 mkr. Om dessa åtagan-
den hanteras som en avsättning på balansräkningen sjunker 
kommunens soliditet till -18,6 procent vilket innebär en låg 
soliditet. 

Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden indikerar hur stor andel av kommu-
nens tillgångar som finansierats med främmande kapital och 
kan betraktas som soliditetens motsats. Samtliga skulder 
och avsättningar sätts relation till totala tillgångar. Av kom-
munens totala tillgångar har 68,8 procent finansierats med 

Skattefinansieringsgrad av  
investeringar

2010 2009 2008

Medel från verksamhe-
ten (mkr)

34,9 42,0 30,1

Nettoinvesteringar 
(mkr)

37,7 30,6 25,8

Skattefinansieringsgra-
den (%)

92,6 137,3 116,7

Soliditet 

Skuldsättningsgrad

Procent 2010 2009 2008

Total skuldsättnings-
grad

68,8 65,2 68,1

Varav avsättningsgrad 4,9 5,4 4,3

Varav kortfristig skuld-
sättningsgrad

43,3 36,2 37,8

Varav långfristig skuld-
sättningsgrad

51,8 58,4 58,0

2010 2009 20072008

31,8

-13,6

4,4

Soliditet enligt balansräkning

Förändring Eget kapital

Tillgångsförändring
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-18,6
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12,2

2,9

-18,3

31,9

12,2

2,6

-21,6

30,4

2,7
2,8

-23,6

Soliditet inklusive pensionsförsäkringar
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främmande kapital. Vid årsskiftet 2010 var 51,8 procent av 
kommunens skulder långfristiga, vilket innebär att de förfal-
ler till betalning om ett år eller mer. Den långfristiga skuld-
sättningsgraden har minskat sedan 2009, från 58,4 procent 
till 51,8 procent. Detta kommer av att kommunen amorterat 
mer under år 2010 än år 2009 och att upplåning skett i form 
av nyttjande av checkkrediten som är en kortfristing låne-
form samt att periodisering av arbetsgivaravgifter tillämpas 
år 2010. 

Den kortfristiga skuldsättningsgraden har därför ökat från 
36,2 procent till 43,3 procent under år 2010. De långfristiga 
lånen utgör 54,5 procent av de totala lånen och uppgick vid 
årsskiftet till 155,7 mkr. De kortfristiga lånen uppgick till 
130,1 mkr varvid den sammantagna låneskulden uppgår till 
285,8 mkr. Även kommunens av¬sättningar för pensioner, 
deponi, omstrukturering och avsättning för arbetslösa ungdo-
mar, totalt 14,9 mkr, ingår i den totala skuldsättningsgraden. 
Avsättningarna har minskat från 5,4 procent till 4,9 procent 
sedan år 2009. Avsättningar för pensioner som upptas på ba-
lansräkningen uppgår till 6,0 mkr medan avsättning för depo-
nin uppgår till 2,9 mkr. Avsättning för arbetslösa ungdomar 
uppgår till 3,3 mkr och avsättning för omstrukturering mot-
svarar 2,6 mkr.

Kommunalskatt
Den primärkommunala skatten i Hylte Kommun år 2010 
uppgick till 21,45 procent av den beskattningsbara förvärvs-
inkomsten. Landstingsskatten till Hallands Läns Landsting 
uppgick till 9,72 procent vilket innebär att den totala kom-
munalskatten i Hylte år 2010 låg kvar på en oförändrad nivå 
om 31,17 procent. Riksgenomsnittlig primärkommunalskatt 
uppgick till 20,74 procent medan genomsnittlig skattesats i 
Hallands Län låg på 21,03 procent. Genomsnittlig skattesats 
i Vaggeryd, Värnamo, Gislaved och Gnosjö kommuner upp-
gick till 21,41 procent. Hylte kommun har haft en oförändrad 
skattesats sedan år 2006.

Risk och kontroll 

Kassalikviditet
Kassalikviditet är likviderbara omsättningstillgångar i för-
hållande till kortfristiga skulder och ger besked om kommu-
nens kortsiktiga betalningsberedskap, det vill säga förmåga 
att kunna betala de löpande utgifterna. Kassalikviditeten bör 
vara större än 100 procent för att de likvida medlen ska räcka 
till att täcka de kortfristiga skulderna när dessa förfaller till 
betalning. Understiger kassalikviditeten 100 procent måste 
checkkrediten utnyttjas vid betalning av kortfristiga skulder. 
Hylte Kommuns kassalikviditet uppgick vid årsskiftet år 2010 
till 39,4 procent vilket är en försämring med 5,4 procenten-
heter i förhållande till år 2009. Orsaken till försämringen är 
att de kortfristiga skulderna ökat från 101,8 mkr år 2009 till 
130,1 mkr år 2010, en ökning på 28,3 mkr eller 28,8 pro-
cent. Förändringen kommer av att checkkrediten nyttjats till 
bl.a. investeringar avseende ombyggnationen av Örnaskolan 
och periodisering av december månads arbetsgivaravgifter. De 
likvida medlen i form av behållning i kassa och bank har för-

Kommunalskatt
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svagats mellan år 2009 och 2010 och uppgick endast till 0,3 
mkr vid årsskiftet 2010. Förändringen motsvarar 4 mkr eller 
-92,5 procent. 

Omkring 18,3 mkr av de kortfristiga skulderna avser semes-
terlöneskuld samt skuld för okompenserad övertid till de an-
ställda. Risken att dessa helt och hållet förfaller till betalning 
bedöms som liten. Exkluderas denna skuld uppgår kassalikvi-
diteten till 45,8 procent. I jämförelse med år 2009 har semes-
terlöneskulden och skulden avseende okompenserad övertid 
minskat med 0,2 mkr. 

Utöver semesterlöneskuld utgör skulder till staten, 12,2 mkr, 
den enskilt största posten under kortfristiga skulder. Posten 
utgörs av den definitiva slutavräkningen av skatteintäkter år 
2009. Vid årsskiftet visar den preliminära slutavräkningen för 
år 2010 på en positiv utveckling av skattekraften på 4,7 mkr 
vilket innebär att poster återfinns bland fordringarna. Det bör 
dock observeras att kassalikviditeten inte säger något om när 
skulderna förfaller till betalning, mer än att detta sker inom 
de närmaste tolv månaderna, eftersom skulderna är upptagna 
som kortfristiga skulder. Likaså ingår fordringar som ännu 
inte är likvida i omsättningstillgångarna och tiden då dessa 
genererar inbetalningar varierar. 

Rörelsekapital
Rörelsekapitalet visar skillnaden mellan omsättningstill-
gångar och kortfristiga skulder och beskriver kortsiktig be-
talningsförmåga i mkr. Rörelsekapitalet uppgick år 2010 till 
-78,9 mkr och visar därmed en klar försämring i förhållande 
till föregående år med -24,9 mkr bland annat på grund av 
skatteskulden för 2009 års slutavräkning och periodisering ar-
betsgivaravgifter. Om semesterlöneskuld och skuld avseende 
okompenserad övertid exkluderas uppgick rörelsekapitalet år 
2010 till -60,6 mkr.

Finansiell nettoskuld
I måttet finansiella nettoskulder ingår samtliga finansiella till-
gångar och skulder enligt balansräkningen som kommunen 
beräknas omsätta på 10-20 års sikt, nämligen finansiella an-
läggningstillgångar, omsättningstillgångar, avsättningar samt 
kort- och långfristiga skulder. Måttet är viktigt eftersom det 
speglar den finansiella handlingsberedskapen som ligger nå-
gonstans mellan de kortsiktiga likviditetsmåtten och det lång-
fristiga soliditetsmåttet. 

De finansiella nettoskulderna kan delas upp i tre större de-
lar: Den första är nettolåneskulden med vilken avses de rän-
tebärande skulder i form av långfristiga lån som kommunen 
har tagit upp för att finansiera anläggningstillgångar. Under 
år 2010 amorterade kommunen 2,3 mkr på befintliga lång-
fristiga lån. Ingen nyupplåning har ägt rum vilket innebär 
att nettolåneskulden har minskat i jämförelse med år 2009. 
Den andra delen är kommunens övriga kortfristiga fordringar 
och skulder som till största del inte är räntebärande. Under 
år 2010 har en ökning skett med 24,9 mkr vilket är ett resul-
tat av försämrad likviditet i kassa och bank samt ökade kort-
fristiga skulder främst i form av nyttjande av checkkrediten, 
skatteskuld och periodisering arbetsgivaravgifter. Den tredje 
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delen är övriga långfristiga fordringar och skulder som utgörs 
av skulder i form av avsättningar minskat med finansiella an-
läggningstillgångar och som minskat med 0,3 mkr till 12,4 
mkr i förhållande till år 2009. Orsaken till minskningen är 
att avsättningar för omstrukturering tagits i anspråk. Vidare 
har kommunens finansiella anläggningstillgångar ökat genom 
investering i andelar i Kommuninvest motsvarande 0,5 mkr. 
Den totala förändringen av finansiella nettoskulden mellan år 
2009 och 2010 uppgick vid årsskiftet till 22,3 mkr, från 224,7 
mkr år 2009 till 247,0 år 2010. Förändringen är främst ett 
resultat av ökat nyttjande av checkkredit på grund av ökade 
investeringsutgifter och periodisering av arbetsgivaravgifter år 
2010. 

Pensionsåtagande
Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt 2010 
uppgick till 233,8 mkr varav 213,9 mkr avser åtaganden som 
är äldre än 1998, de så kallade pensionsförpliktelserna i an-
svarsförbindelsen. Denna del av pensionsåtagandet redovisas 
inte i balansräkningen enligt kommunal redovisningslag. Un-
der kortfristiga skulder redovisas de pensioner som intjänats 
av de anställda under år 2010 och som enligt beslut årligen 
ska utbetalas som individuell del. Denna del har ökat i förhål-
lande till år 2009 med 1,2 mkr. Under avsättningar återfinns 
i huvudsak garantipensioner, särskild ålderspension och efter-
levnadspensioner. Avsättningen till pensioner har ökat med 
1,5 mkr under år 2010. 

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen visar hur olika faktorer påverkar den 
kommunala ekonomin. Kommunen är känslig för lönekost-
nadsutvecklingen eftersom personalkostnaderna utgör en stor 
del av kommunens kostnader. Till synes små förändringar i 
ovanstående parametrar får stora ekonomiska konsekvenser 
för kommunen. En risk i och med att kommunen har externa 
lån är ränteläget i Sverige. Ränteläget är i dagsläget gynn-
samt med mycket låga räntor men så småningom kommer 
räntorna att stiga med ökade räntekostnader som följd. Den 
befolkningsminskning som skett i kommunen de senaste åren 
påverkar kommunens ekonomi negativt i form av minskade 
skatteintäkter och kan komma att göra det även i framtiden. 
Inflyttning av invånare ökar kommunens intäkter men kan 
även medföra andra kostnader.

Budgetföljsamhet
En viktig förutsättning för att nå ekonomisk hushållning är 
strävan efter god budgetföljsamhet som är ett mått på den 
kontroll kommunens beslutsfattare har över den egna eko-
nomiska utvecklingen. Resultaträkningen visar en positiv av-
vikelse mot budget på 3,7 mkr år 2010. Resultatet kommer 
främst av ökade statsbidrag (9,0 mkr) samt förbättrat finans-
netto (3,4 mkr) till följd av lägre räntekostnader för långfristi-
ga lån men även lägre fastighetsavgift än budgeterat (1,0 mkr)  

Förhållandet mellan nämndernas utfall och budget för perio-
den visar en avvikelse mot budget på -2,6 mkr. Orsaken till 
avvikelsen, -2,3 mkr, kommer inom Samhällsbyggnadsnämn-
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den av köp av varor och tjänster främst inom fastighetsför-
valtningen där större underhållsåtgärder planerats och utförts 
under året. Ytterligare avvikelse mot budget kommer av höga 
kostnader för energi till följd av de kalla månaderna i början 
och slutet av år 2010. Vidare genererar kostverksamheten av-
vikelse mot budget som bland annat kommer av ökad beman-
ning.

Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse i förhållande till 
budget om 2,3 mkr. Avvikelsen kommer främst av vakanta 
tjänster, lägre lönekostnader än beräknat samt större intäkter. 

Avvikelsen mot budget inom Barn- och ungdomsnämnden, på 
-2,5 mkr, orsakas av lägre interkommunala ersättningar inom 
gymnasieskolan men även av högre kostnader för kost och 
städ.

Arbets- och näringslivsnämnden visar en avvikelse i förhållan-
de till budget om -0,4 mkr. Konjunkturläget under året har lett 
till att kostnaderna för försörjningsstöd har ökat i Hylte kom-
mun liksom i de flesta av Sveriges kommuner. Omsorgsnämn-
dens visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 0,4 
mkr främst till följd av ökade intäkter avseende försäljning av 
verksamhet till närsjukvård, migrationsverket och andra kom-
muner samt högre intäkter på grund av ökad beläggning inom 
de särskilda boendena. 

Prognossäkerhet
Kommunen gör för närvarande en större prognos efter sex 
månader i samband med delårsbokslutet. Utöver detta görs 
mindre uppföljningar under året. I samband med delårs-
bokslutet efter sex månader redovisades ett prognostiserat re-
sultat på 8,9 mkr, vilket kan jämföras med det verkliga utfallet 
på 11,8 mkr.

Nämndernas slutliga nettokostnad slutade på 475,5 mkr med-
an den prognostiserade nettokostnaden var 470,3 mkr vilket 
innebär en avvikelse mellan prognos och bokslut på 5,5 mkr 
eller 1,2 procent. En god prognossäkerhet innebär att kom-
munen har bra förutsättningar för att anpassa sig efter för-
ändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse un-
der 1 procent av nettokostnadsomslutningen innebär en god 
prognossäkerhet. Denna siffra hamnar för nämnderna på 1,2 
procent vilket anses som relativt god prognossäkerhet. 

Avslutande kommentarer
Hylte Kommun visar år 2010 ett positivt resultat om 11,8 
mkr. Ställt i förhållande till budgeterat resultat genererar året 
en positiv avvikelse om 3,7 mkr. Årets resultat är helt avhän-
gigt det statliga tillskottet i form av tillfälligt konjunkturstöd 
som uppgår till 10,0 mkr. 

Den konjunktursvacka som återspeglats i kommunens skatte-
intäkter och som medförde en nedrevidering av skatteintäkter 
i samband med bokslut 2009 har till viss del återförts i enlighet 
med skatteprognos från SKL, men inte i den omfattning som 
nedrevideringen innebar. Vid årsskiftet 2009 gjordes uppbok-
ning av skatteintäkter avseende preliminär slutavräkning för 
år 2009 på -12,5 mkr. Under år 2010 har SKL:s bedömning av 
skattekraften år 2009 förbättrats med 0,3 mkr. Prognosen för 
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den preliminära slutavräkningen för år 2010 visar däremot 
på en starkare utveckling av skattekraften som beräknas till 
4,7 mkr. Enligt SKL:S cirulär 11:07 daterad 2011-02-15, har 
tillväxten av Sveriges ekonomi under år 2010 varit rekord-
artad vilket innebär en snabb förbättring av arbetsmarkna-
den  där sysselsättningen ökat kraftigt under sista kvartalet 
2010. Återhämtningen på arbetsmarknaden ger positiv effekt 
på skatteunderlaget i form av fler arbetade timmar och högre 
sysselsättningsnivå. SKL:S reviderade prognos enligt cirulär 
11:07 visar på en ökning av skatteunderlaget med 1,8 procent, 
vilket är en förbättring med 0,1 procentenheter i förhållande 
till decemberprognosen. Med denna högre uppräkning uppgår 
prognosen för avräkning av år 2010 till 5,1 mkr vilket är en 
förbättring med 0,4 mkr. Även år 2011 förväntas slutavräk-
ningen bli positiv med cirka 400 kronor per invånare vilket 
genererar en slutavräkning på totalt cirka 4,1 mkr. 

Detta till trots får inte konjunkturuppgången och tillväx-
ten omedelbar effekt inom samtliga verksamheter. Vissa av 
de kommunala verksamheterna är mer konjunkturkänsliga 
än andra och uppvisar negativa avvikelser i förhållande till 
budget som en effekt av tidigare konjunkturläge, bland an-
nat ekonomiskt bistånd, medan andra områden får motsatt 
effekt. En del av resultatet kan till och med tillskrivas tidigare 
konjunkturläge som bland annat genererat lägre kostnader för 
räntor på långfristiga lån, vilket ger en positiv effekt på kom-
munens finansnetto. Under år 2011 förväntas de finansiella 
kostnaderna att öka på grund av höjning av reporäntan och 
högre upplåning. 

Kommunens soliditet har försämrats under året i förhållande 
till år 2009 med 3,0 procentenheter till 31,8 procent exklu-
sive pensionsåtagande utanför balansräkningen och med 0,3 
procentenheter till -18,6 procent inklusive pensionsåtagandet. 

Under år 2011 och 2012 kommer kommunen ha svårare att 
möta effekterna av konjunkturläget. Trots att konjunkturen 
börjar vända uppåt så fördröjs effekten inom den kommu-
nala sektorn främst på grund av långsam utveckling av skat-
tekraften. Effekterna av det tillfälliga konjunkturstödet är 
en engångsföreteelse och inga ytterligare tillfälliga statliga 
stöd i motsvarande storleksordning finns planerade. Vidare 
har stora investeringar under tidigare år skjutits på framti-
den och kommer så småningom att genomföras vilket till viss 
del kommer kräva nyupplåning och därmed generera ökade 
räntekostnader. Redan under år 2010 har ökning skett av de 
finansiella kostnaderna för långfristiga lån som ett resultat av 
ökade räntenivåer.

Hylte kommun verkar dock som helhet, även fortsättningsvis, 
för att den mångfald av tjänster till en god kvalitet som er-
bjuds kommuninvånarna ska bibehållas. 
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Koncernen Hylte kommun
Hylte Kommuns sammanställda redovisning utgörs av Hylte 
kommun samt Stiftelsen Hyltebostäder. Syftet med den sam-
manställda redovisningen är att ge en helhetsbild av kommun-
koncernens samlade ekonomi och åtaganden.

Stiftelsen Hyltebostäder
Stiftelsen Hyltebostäders verksamhet består av förvaltning 
och uthyrning av bostäder samt fjärrvärmeverksamhet som 
övertogs av Hyltebostäder under år 2005. Bolaget redovisar 
år 2010 ett resultat på 0,5 mkr. I förhållande till föregående år 
har resultatet försämrats med 3,4 mkr. 

Intäkterna har minskat under år 2010 i förhållande till år 
2009 med 1,0 mkr, vilket motsvarar 2,2 procent. Minskningen 
kommer av ökad andel outhyrda bostäder och lokaler. Kost-
naden för outhyrda lägenheter under år 2010 uppgå till 3,4 
mkr vilket kan jämföras med 1,8 mkr år 2009. Antalet out-
hyrda lägenheter under år 2010 ligger i genomsnitt på ca 11,2 
procent vilket motsvarar ca 60 tomma lägenheter per månad. 
År 2009 var motsvarande siffror 6 procent vilket motsvarade 
34 lägenheter. I januari 2010 genomfördes en hyreshöjning på 
3,25 procent i genomsnitt. 

Bostadsverksamhetens rörelsekostnader har ökat i förhållande 
till föregående år med 1,2 mkr. Under 2010 har Hyltebostäder 
sålt en fastighet ur sitt bestånd. Storgatan 4-6 i Hyltebruk sål-
des till Statens Bostadsomvandlingsbolag för att bland annat 
möjliggöra ombyggnad med hiss för att öka tillgängligheten. 
Vid försäljningen uppstod en reaförlust om 1,6 mkr. 

Fjärrvärmekostnaderna har ökat med 0,5 mkr i förhållande 
till år 2009. Kostnadsökningen kommer av ökade kostnader 
för köp av fjärrvärme. Den samlade kostnadsökningen inom 
Bostadsverksamheten och Fjärrvärmeverksamheten för exter-
na kostnader uppgår till 1,2 mkr vilket motsvarar 3,2 procent. 
Även personalkostnaderna har stigit under år 2010 med 0,3 
mkr eller 8,9 procent. Antalet an¬ställda under 2010 uppgick 
till 8 personer, varav 5 män och 3 kvinnor. 

De finansiella nyckeltalen har överlag förbättrats jämfört med 
år 2009. Soliditeten, eget kapital i förhållande till samtliga till-
gångar, uppgår år 2010 till 16,9 procent, vilket är en förbätt-
ring med 0,4 procentenheter. Skuldsättningsgraden, samtliga 
skulder och avsättningar i relation till samtliga tillgångar, har 
minskat med 0,4 procentenheter, vilket innebär att de långfris-
tiga skulderna minskat med 0,3 mkr sedan år 2009. Rörelse-
kapitalet, som visar skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder och beskriver kortsiktig betalnings-
förmåga i mkr, har förbättrats med 5,8 mkr i förhållande till 
år 2009. Orsaken till förbättringen är att kortfristiga skulder 
minskat samtidigt som omsättningstillgångarna stärkts. Likvi-
ditetsmåttet anger likviderbara omsättningstillgångar i förhål-
lande till kortfristiga skulder och ger besked om den kortsik-
tiga betalningsberedskapen, det vill säga förmåga att kunna 
betala de löpande utgifterna, uttryckt i procent. Likviditeten 
har förbättrats sedan år 2009 med 33,3 procentenheter vilket 
indikerar att omsättningstillgångarna stärkts samtidigt som de 
kortfristiga skulderna minskat.

Nyckeltal

2010 2009 2008

Soliditet i % 16,9 16,5 14,4

Skuldsättningsgrad i % 83,1 83,5 88,6

Rörelsekapital, mkr -4,5 -10,3 -12,2

likviditet i % 69,3 36,0 28,3



I detta kapitel beskriver vi våra nämnders och 
styrelsers  verksamheter under 2010. Vad har 
hänt under året? Hur ser ekonomin ut? Vad 
fokuserar man på framöver?

Våra verksamheter
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse i förhållande 
till budget om 2,2 mkr vid årsbokslutet 2010.

Viktiga händelser under året
Projekt elektronisk handel
Ett arbete med att kvalitetssäkra kommunens process rörande 
handel av varor och tjänster, såsom beställnings och betal-
ningsrutiner påbörjades under år 2009. Ett steg i detta är att 
införa elektronisk handel som kommer att underlätta proces-
sen. Under år 2010 har arbetet fortskridit och skjutit fart. 
Flera leverantörer sänder nu elektroniska fakturor till Hylte 
kommun. Dessutom har elektronisk beställningsfunktion in-
förts för ett par leverantörer. Hittills omfattas E.on och Ly-
reco av e-handelsavtal. Inom kort beräknas avtal om e-handel  
träffas med flertalet av kommunens största leverantörer. 

Ny hemsida
Arbetet med kommunens nya hemsida har påbörjats under år 
2010. Första steget mot en ny portal är påbörjat vars syfte är 
att vara funktionell och uppfylla kraven på tillgänglighet och 
användarvänlighet samt bidra till en förbättrad kommunika-
tion med medborgaren. Webbplatsen ska ge möjlighet att an-
vända e-tjänster tillsammans med inloggningsfunktioner som 
uppfyller rådande krav gällande säkerhet. Arbetet fortskrider 
under våren 2011 då lansering av den nya hemsidan beräknas 
ske.

Sammanslagning enheter
Vid halvårsskiftet skedde en sammanslagning av den kom-
munrättsliga enheten med informationsenheten då chefen för 
den kommunrättsliga enheten gick i pension. Syftet med sam-
manslagningen är att en allt viktigare framgångsfaktor för 
nämndsadministrationen med dess beredning och expediering 
av ärenden är att informationen hanteras på ett bra sätt. Det 
är viktigt att redan på ett tidigt stadium av ett ärende tänka i 
målgrupper och vem som kan bli berörd av ett politiskt beslut 
och hur det kan uppfattas. Det är här som informationsin-
satsen är viktig för att nå framgång i verkställigheten, så att 
resultatet blir som politiken avser. Informationsfrågan bör bli 
en naturlig del i varje ärendes beredning och verkställighet.

Ny personalchef
Under sommaren slutade tidigare personalchef sin anställning 
i Hylte kommun. Ny chef rekryterades till personalenheten 
under hösten och tillträdde den första januari 2011.

Ledarprogram
Under år 2010 har Hylte kommun utvecklat och startat ett le-
darprogram med syfte att utbilda kommunens samtliga chefer 
inom områden som arbetsrätt, medarbetarsamtal, kvalitet och 
ekonomi, jämställdhet, kommunikation med mera. Ledarpro-
grammet, som alla chefer i kommunen ska genomgå, leder till 
certifiering av kommunens ledare och ska bland annat skapa 
förutsättningar för ett gott ledarskap och utveckling av chef-
skap. Vidare ska ledarprogrammet ge cheferna de baskunska-
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per som är en av förutsättningarna för utveckling av kommu-
nens verksamheter. För att certifieras som chef ska deltagande 
ha skett inom samtliga delkurser under en treårsperiod. 

Val
Under år 2010, som var valår, genomfördes kommunval med 
Informations- och kanslienheten som ansvarande enhet för 
det praktiska genomförandet av valet. 

Personalsystem
Samtliga tillsvidareanställda omfattas numer av personalsys-
temet och självservicesystemet Heroma, där frånvaro och all 
lönehantering hanteras. Självservicesystemet ersätter den tidi-
gare manuella hanteringen av arbetsförändringar.  Under hös-
ten har elektronisk signering av tjänstgöringsuppgifter införts 
i Heroma.

Ärendehanteringssystem
Arbetet med och utvecklingen av det nya dokument- och  
ärendehanteringssystemet har fortsatt under året.

Ekonomisk analys 
Den totala avvikelsen i förhållande till 
budget för kommunstyrelsens verksam-
heter uppgår till 2,2 mkr. Den främsta 
anledningen till avvikelsen är lägre per-
sonalkostnader än budgeterat. 

Fördelad gemensam verksamhet
Under denna verksamhet redovisas de 
kostnader som hänförs till kommun-
ledningskontoret, det vill säga kom-
munchefen, Ekonomi och IT enheten, 
Informations- och kanslienheten och 
Personalenheten.

Inom personalenheten, där tjänster inte 
varit ersatta fullt ut vid partiell frånva-
ro samt att tjänst varit vakant, uppgår 
den positiva avvikelsen i förhållande till 
budget till 1,5 mkr och utgör därmed 
en stor del av den totala avvikelsen.  

Informationsenheten har en negativ av-
vikelse i förhållande till budget vilket 
är en effekt av en projektanställning 
på halvtid för att lansera den nya hem-
sidan och intranätet som på sikt ska 
fungera som en funktionell portal. 

Kontorsvaktmästeriet har de senaste 
åren visat en negativ avvikelse mot 
budget på grund av upphandlade priser 
som är avsevärt billigare än tidigare. 
Detta innebär att de lägre priserna på 
kontorsmaterialet ger lägre intäkter än 
budgeterat. Under 2011 kommer en översyn av verksamheten 
för kontorsvaktmästeriet göras för att undvika negativa av-
vikelser i framtiden.

Verksamhet Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Nämnd- och styrelseverksamhet 2 291 2 292 -2 2 188 2 280

Stöd tillpolitiska partier 538 539 -1 539 539
Övrig verksamhet 4 209 3 830 379 3 115 3 092
Facklig tid 1 211 1 313 -102 1 333 1 275
Näringslivsfrämjande åtgärder 215 177 38 231 170
Konsument- o energirådgivning 0 2 -2
Turistverksamhet 300 301 -1 367 181
Allmän kulturverksamhet 261 237 24 177 167
Bibliotek 4 206 4 364 -159 4 386 4 150
Bostadsverksamhet 0 0 0 127 0
Buss-, bil- och spårbunden trafik 4 120 4 480 -360 4 518 3 507
Kommunledningskontoret 20 844 18 416 2 428 19 780 20 199
Total 38 194 35 950 2 244 36 731 35 578

Verksamhet Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Intäkter 8 293 9 481 1 188 9 497 7 708

Entreprenad 13 084 14 405 -1 321 13 897 11 288

     Varav interna köp 3 711 4 355 -644 3 815 3 439

Personal 24 282 22 534 1 748 22 854 23 517

Övriga kostnader 9 121 8 492 629 9 478 8 481

Nettokostnad 38 194 35 950 2 244 36 731 35 578

Nettokostnad för verksamheten, tkr

Kostnadsspecifikation tkr
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Övrig verksamhet 
I övrig verksamhet ingår medlemsavgifter och förbundsavgif-
ter till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 244 tkr, Re-
gion Halland, 485 tkr och regional medfinansiering av Lead-
erprojektet, 400 tkr. Avgifterna har varit lägre än budgeterat.

Facklig tid 
Kostnaden för facklig verksamhet utgår från lag om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen och avtalet för 
facklig förtroendevalda i kommunen. Avtalet anger att facklig 
tid normalt inte får överstiga fyra timmar per medlem och är 
för fortlöpande fackligt arbete. Verksamheten innehåller även 
kostnader för skyddsombudstid, sammanträdeskostnader för 
central samverkan samt facklig utbildning. 

Buss-, bil-, och spårbunden trafik 
Under 2010 har 4,5 mkr betalats till Hallandstrafiken i drifts-
bidrag.  Detta är en utökning i förhållande till föregående år 
med 0,5 mkr. 

Personalsituation
Antalet anställda inom kommunledningskontoret uppgår till 
47 personer vilket är en ökning med en person i förhållande 
till år 2009. Antalet årsarbetare har minskat under år 2010 i 
förhållande till år 2009 med 1,8 årsarbetare. Fortfarande är 
andelen kvinnor i stor majoritet, 85 procent kvinnor. Ande-
len män har dock ökat inom kommunledningskontoret med 1 
procentenhet under året. 

Inom Kommunledningskontoret genomförs gemensamma ar-
betsplatsträffar för samtliga enheter inom kontoret. Detta ger 
ett ökat samarbete över enhetsgränserna och också ett bättre 
resursutnyttjande. 

Framtiden
Kommunledningskontoret utgör en ledningsfunktion som an-
svarar för rådgivning, stöd och service till alla nämnder. Detta 
ställer stora krav på kontoret i framtiden för att möta de för-
ändringsprocesser i kommunen och ökande krav och behov 
från nämnderna. 

Arbetet med dokument- och ärendehantering i kommunen går 
vidare. Den nya hanteringen förbättrar informationsflödet och 
dess åtkomst för medarbetare, politiker, brukare och media.

Arbetet med att kvalitetssäkra kommunens process rö-
rande handel av varor och tjänster, såsom beställnings- och  
betalningsrutiner fortskrider under år 2010. Under året beräk-
nas ett flertal av kommunens största leverantörer omfattas av 
den elektroniska hanteringen.  

Under 2010 inleddes arbetet med en ny webblösning. Den nya 
hemsidan lanseras under våren 2011. 

Ytterligare moduler kommer att införas i Heroma under 2011, 
såsom resemodul, rehabiliteringsmodul, rekryteringsmodul 
och förtroendemannarutin.  

Budget 
2010

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Nettokost-
nadsandel

8,1 7,6 7,9 7,8

Intäktsfinan-
sierat

17,8 20,9 20,5 21,7

Skattefinan-
sierat

82,2 79,1 79,5 78,3

Nyckeltal 
Procent

Kommunlednings-
kontoret

2010 2009 Avvikelse

Antal anställda 47 46 1

     Tillsvidareanställda 41 43 -2

     Visstidsanställda 6 3 3

Andel män % 15% 14% 0,01

Andel kvinnor % 85% 86% -0,01

Medelålder (år) 46,4 47,3 -0,9

Medelsysselsättning 
(%)

92,1 92,1 0

Antal pensioneringar 5 0 5

Lönekostnader (mkr) 21 20,7 0,3

Personalkostnader 
(mkr)

22,8 23 -0,2

Årsarbetare 37,8 39,6 -1,8

Personalen i siffror
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Under våren 2011 startar Hylte Kommuns arbete med West 
Swedens EU-Projekt Analys (WEPA). Arbetet kommer att utgå 
från kommunens politiska visioner, idéer och långsiktiga ut-
vecklingsmål. Genom WEPA-modellen kommer kommunen 
att få hjälp med att skapa konkreta EU-projekt för att få medel 
att utveckla olika verksamheter. 

Arbetet med att finna former och system för beslutstödssystem 
i kommunen fortsätter under år 2011. Beslutstödssystemet 
ska bidra till och underlätta den strategiska verksamhetsstyr-
ningen inom kommunen. Ett antal system har presenterats för 
kommunen under år 2010-2011. Utifrån kommunens krav-
specifikation planeras beslutstödsystem att väljas och införan-
de påbörjas under år 2011. 

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Bibliotek Du kan låna eller läsa böcker, tidskrifter, 
tidningar, talböcker, kassettböcker, CD-
skivor och noter på våra bibliotek.

Antalet besök och utlån lyckades inte bibehållas. An-
talet besökare var 57 140 under 2009 och sjönk med 
687 fysiska besök jämfört med året innan. Antalet 
utlån sjönk från 7,3 till 7,2 utlån per invånare. 

Du kan söka, reservera och låna om 
media i bibliotekskatalogen på Hyltes 
hemsida.

Antalet omlån i bibliotekets självservice har ökat med 
279 stycken till 1902 omlån.

Du har möjlighet att låna böcker från 
andra bibliotek genom oss.

Biblioteket expedierade 581 fjärrlån under 2009

Du kan få hjälp med att hitta media 
och tjänster för olika behov. Biblioteken 
har böcker med stor stil, böcker med 
lättläst text och böcker på andra språk 
än svenska. Du som har ett funktions-
hinder som leder till läs- och skrivsvårig-
heter, t.ex. nedsatt syn eller dyslexi, har 
rätt till viss service gällande talböcker 
och talboksspelare.Huvudbiblioteket er-
bjuder också studiedator med speciella 
datorprogram som talsyntesen LexiLäser 
och rättstavningsprogrammet Stava Rex 
för att underlätta för dig med läs- och 
skrivsvårigheter.

Utlånen av talböcker var 2404 stycken under 2009. 
Biblioteket lånar också ut en kombination av talbok 
och tryckt bok för träning av läsförmågan och dessa 
utlån uppgick till 282 stycken. Utlån av talboksspela-
re var uppskattningsvis 46 stycken. Antalet nyförvärv 
av talböcker var 262 stycken.

Serviceåtaganden
Redovisning av serviceåtaganden och serviceområden
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Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Du har tillgång till dator med Inter-
netuppkoppling

Datorerna med Internetuppkoppling användes 3096 
timmar av bibliotekets kunder på huvudbiblioteket.

Du har möjlighet att besöka bibliotekets 
olika utställningar.

Biblioteket hade totalt 28 utställningar fördelade på 
huvudbibliotek och två filialer. Målet är tio utställ-
ningar för att kunna hålla en kvalitet med variation 
på utbudet.

Du kan släktforska i biblioteket. Biblioteket erbjuder två databaser för släktforskning, 
Genline och SVAR. Bibliotekets kunder loggade in på 
Genline 64 gånger med 27 timmars användning un-
der 2009. Databasen SVAR saknar statistikfunktion 
för att mäta användandet. Genline är den databas 
som efterfrågas och används mest.

Du kan delta i vår populära barnkultur-
verksamhet.

17 barnföreställningar hölls på biblioteket där kvali-
tetsindikatorn är ca åtta föreställningar. nio före-
ställningar hölls i Hyltebruk och fyra föreställningar i 
Torup och fyra i Unnaryd.

Du har möjlighet att söka kulturbidrag 
till din kulturförening hos oss.

Hylte kommun delade ut hela summan på 80 000 kr 
i kulturbidrag till kulturföreningarna.

Du kan ta del av turistinformation om 
vår kommun främst på biblioteket i 
Hyltebruk men även biblioteken i Torup 
och Unnaryd har ett visst urval av turist-
broschyrer.

Biblioteket i Hyltebruk hade 996 besökare till turistin-
formationen under 2009. Uppskattningsvis hämtade 
550 personer turistbroschyrer på entréplan (självser-
vice)

Information Du hittar aktuell information på vår 
hemsida.

Det har skett genomgångar av våra sidor en gång i 
kvartalet. Under 2009 har vi haft 448 800 träffar på 
vår startsida vilket överstiger målet som är 300 000.

Du har möjlighet att lämna dina syn-
punkter om vår service via hemsidan.

Frågorna ”Hittar du det du söker? Om inte vad sak-
nas?” finns på hemsidan.

Du kan ställa frågor direkt till dina politi-
ker via vår hemsida

Öppet forum används i väldigt hög utsträckning. 
Antalet träffar var under 2009 150 100 stycken vilket 
överstiger målet med nästan det dubbla.

Du kan läsa en snabbsammanfattning 
från kommunfullmäktige på hemsidan 
samma kväll. Fullständigt protokoll från 
kommunfullmäktige samt kommunsty-
relsen och övriga nämnder kan läsa på 
hemsidan två dagar efter justering som 
sker inom 14 dagar efter att mötet har 
varit.

I nämndsekreterarens nämndsrutiner ingår det att 
publicera protokollet efter justering. Det har varit 
4575 träffar på startsidan för protokollen, målet är 
5000 träffar.

Du kan lätt känna igen kommunal infor-
mation genom enhetligt utseende.

Mallar är framtagna och lansering har skett under 
2010 genom samarbete med kommunens informa-
törsnätverk.

Du kan hitta samlad kommunal infor-
mation/annonsering i Hallandsposten på 
onsdagar och lördagar.

Rutinen fungerar väldigt bra då Hallandsposten inte 
tar emot annonser några andra dagar än de beslu-
tade. Vid ett tillfälle har det annonserats på en tisdag 
men det var med informationsenhetens vetskap och 
kunde motiveras.
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Summa 
budget 

Bokslut 
2010

Avv. Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Valnämnd 250 162 88 52 0

Total 250 162 88 52 0

Ekonomisk analys
Nettokostnad för verksamheten, tkr

Summa budget Bokslut 2010 Avv. Bokslut 2009 Bokslut 2008

Intäkter 0 139 139 134 0

Entreprenad 70 30 40 0 0

     Varav  
interna köp

0 5 -5 0 0

Personal 160 234 -74 106 0

Övriga  
kostnader

20 37 -17 80 0

Nettokostnad 250 162 88 52 0

Kostnadsspecifikation

Budget 
2010

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Nettokost-
nadsandel

0,1 0 0 0

Intäktsfinan-
sierat

0 46,2 72,0 0

Skattefinan-
sierat

100 53,8 28,0 0

Nyckeltal, procent

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för genomförande av val.

Verksamhetsområden
• ￭Valnämnd

Viktiga händelser under året
Valnämnden ansvarar för kommunens genomförande av val 
och sedan 2006 ansvarar kommunen även för förtidsröstning-
en. Kommunen har för genomförande av förtidsröstning och 
för genomförande av val erhållit statligt bidrag med 139 tkr. 
Vid behandling av mål- och resursplan för 2010 fanns inga 
beslut huruvida statligt bidrag skulle utgå eller inte. Därför 
budgeterades hela kostnaden för genomförandet. När bidrag 
sedan beviljades uppstod en positiv avvikelse i förhållande till 
budget på Valnämndens verksamhet om 88 tkr.



47

Räddningsnämnden

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

Viktiga händelser under året
Skydd mot olyckor
Under året har inga större händelser inträffat men räddnings-
tjänsten har tillkallats vid 196 händelser i kommunen. Det är 
en ökning med 13 stycken insatser jämfört mot 2009. Det är 
brand i byggnad och IVPA larmen (I Väntan På Ambulans 
larm) som ökat mest. Bränder, trafikolyckor och automatiska 
brandlarm är exempel på händelser då en räddningsstyrka lar-
mas för räddningsinsats. Räddningstjänsten hjälper även till 
vid andra nödlägen, t ex sjukvårdsinsatser vid IVPA-larm och 
vid störningar i infrastrukturen. I kommunen finns en deltids-
styrka i Hyltebruk och en deltidsstyrka i Unnaryd.

Ett avtal om samverkan med Landstinget tecknades i början 
av januari, vilket innebär att räddningstjänsten nu får ersätt-
ning för sina uppdrag gällande IVPA. Vidare utbildade Rädd-
ningstjänsten 1 241 personer i ”brandkunskap för alla” under 
året samt utövade tio tillfällen av tillsyn enligt LSO (lagen om 
skydd mot olyckor) samt LBE (lag om brandfarlig och explo-
siv vara).

Internt skydd
Inom området internt skydd hanteras kommunens interna 
risker. Skyddet omfattar den kommunala verksamheten med 
dess egendom, utrustning och personella resurser. Det interna 
skyddet omfattar:

• ￭Personsäkerhet

• ￭Tekniskt säkerhetsskydd

• ￭Inbrottsskydd

• ￭Brandskydd

• ￭Informationssäkerhet

• Telekommunikation

• ￭Skaderapportering

• ￭Utbildning och information

Arbetet med det interna skyddet är av stor betydelse för för-
säkringskostnadernas utveckling. Försäkringsbolagen är allt-
mer uppmärksamma på de insatser som kommunerna gör 
för att eliminera eller reducera risker. Arbetet med att införa 
skaderapportering som startades 2008 har även fortsatt under 
år 2010. Detta har medfört att uppföljning av skador och an-
dra oönskade händelser har förbättrats. Alla brott anmäls till  
Polisen. 

Verksamhetsområden  

• Räddningstjänst

• Tillsynsverksamhet

• Brandskyddsutbildning

• Rådgivning

• Internt skydd

• Extra ordinära händelser

Budget 
2010

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Nettokost-
nadsandel

2,0 2,0 2,0 1,9

Intäktsfinan-
sierat

21,5 24,6 20,8 21,8

Skattefinan-
sierat

78,5 75,4 79,2 78,2

Nyckeltal 
Procent

2010 2009

Uppdrag, antal insatser 196 183

Operativ verksamhet, antal 
mantimmar             

1 294 2 055

Externutbildning, antal 
personer            

1 783 1 760

Nyckeltal 
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Extraordinära händesler
Kommunen har skyldighet att ta fram planer för all verksam-
het som ska kunna upprätthållas vid en extraordinär händelse.

Under 2010 har ett handlingsprogram med tillhörande åtgärds-
förslag arbetats fram för den nya mandatperioden 2011-2014. 
Uppföljning med hur kontoren har uppfyllt sina åtaganden i 
handlingsprogrammet 2007-2010 har genomförts och det har 
sammanställts en inventering av ”Ersättningslokaler för kom-
munal verksamhet i Hylte kommun”. Det har skett ett för-
beredande samordningsmöte angående hantering av snö och 
översvämning med delar av kommunens krisledningsgrupp 
samt Säkerhetssamordnare, Räddningschef, Länsstyrelsen och 
de andra kommunerna i Halland hållits. Under året har en 
krisledningsövning ”Övning Lisa” genomförts med hela kom-
munens krisledningsorganisation. Syftet med övningen var att 
testa det nya teknikstödet efter ombyggnationen av den kom-
munala ledningsplatsen på brandstationen. Delar av krisled-
ningsorganisationen har även deltagit i ”Övning Beata”, en 
samverkansövning som Länsstyrelsen ordnade med samtliga 
kommuner i Halland och Landstinget. Övningens mål var 
bland annat att undersöka informationssamordning i WIS – 
ett webbaserat informationssystem.

Ekonomisk analys
Verksamheten visar en negativ av-
vikelse i förhållande till budget om 
-83 tkr. Under 2010 inrapporterades 
49 anmälningar om skador och 58 
anmälningar om skadegörelse. Kost-
naden för skador uppgick till 103 tkr 
medan kostnaden för skadegörelse 
uppgick till 110 tkr. 

Personalsituation
Det uppstod vakanser i deltidsstyrkan 
under senare delen av 2009, dessa 
tillsattes 2010. Under våren utbilda-
des en ny insatsledare. Från och med 
december finns fyra insatsledare som 
har beredskap var fjärde vecka.

2010 2009 Avvikelse

Antal anställda 6 6 0

     Tillsvidareanställda 6 6 0

     Visstidsanställda 0 0 0

Andel män % 83% 83% 0

Andel kvinnor % 17% 17% 0

Medelålder (år) 39,8 38,8 1

Medelsysselsättning 
(%)

100 100 0

Antal pensioneringar 0 0 0

Lönekostnader (mkr) 8,2 8,2 0

Personalkostnader 
(mkr)

8,3 8,3 0

Årsarbetare 6 6 0

Personalen i siffror

Verksamhet Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Räddningstjänst 9 506 9 685 -179 9 420 8 714

Krishantering 0 0 0 -77 0
Totalförsvar och samhälls 93 -3 96 0 0
Total 9 599 9 682 -83 9 342 8 714

Verksamhet Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Intäkter 2 570 2 501 69 2 482 2 434

Entreprenad 1 771 1 737 34 1 596 1 783

     Varav interna köp 1 681 1 674 7 1 526 1 591

Personal 8 595 8 286 309 8 288 7 763

Övriga kostnader 1 803 2 160 -357 1 941 1 602

Nettokostnad 9 599 9 682 -83 9 342 8 714

Nettokostnad för verksamheten, tkr

Kostnadsspecifikation tkr
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för Hylte kommuns tek-
niska försörjning. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för en god bebyggd mil-
jö och planera för en ren och attraktiv miljö för alla. Nämn-
den ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom 
kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ 
som behövs för att bevaka att de lagar och regler som gäller 
inom plan- och byggverksamheten följs. 

Samhällsbyggnadsnämndens miljöenhet bevakar att lagar och 
regler följs i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Ämnesområden 
som nämnden har att arbeta med är bland annat livsmedel, 
hälsoskydd, dricksvatten, miljöskydd, avlopp, kemiska pro-
dukter, bostadshygien, naturvård, djurskydd, kalkning, alko-
hol, tobak, lotterier, läkemedel med mera.

En klimatmässa på temat Ät, Åk och Bo klimatsmart hölls 
hösten 2010. Lokala utställare engagerades att ställa ut. Fö-
reläsningar hölls på mässan. Inspirationskurser för ekologisk 
och vegetarisk mat arrangerades före och efter mässan. Sko-
lorna engagerades att göra en teckningsutställning på temat 
”Du och jag och isbjörnen – visst har vi något ihop” som ställ-
des ut på mässan. 

Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget är 17 075 tkr.  
Avvikelsen mot budget 2010 är -1 226 tkr. 

Viktiga händelser under året
Fysisk och teknisk planering
Under hösten gjordes ett utskick till alla innehavare av kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse i Hylte kommun. Utskicket 
grundade sig på den inventering som Kulturmiljö Halland 
gjort tidigare där man identifierat 976 byggnader som kultur-
historiskt värdefulla. Gensvaret på utskicket var mycket stort 
och till informationsmötet som hölls på samma tema kom 
cirka 275 personer. 

Planläggning 
Översiktplanen 2001 (ÖP 2003) utgör basen för all planering 
inom kommunen och finns på vår hemsida och som tryckt 
upplaga. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vind-
kraft har gjorts och den har vunnit laga kraft under november 
2009. Arbete med ytterligare ett tillägg till översiktsplanen 
med avseende på strandskyddet och landsbygdsutvecklingen 
har påbörjats under året och beräknas att antas av kommun-
fullmäktige under hösten 2011.

Miljöenheten
Livsmedel - Livsmedelsverket har genomfört en normerande 
tillsyn av nämndens dricksvattenkontroll. 

Miljöskydd - Medverkan har skett i ett nationellt projekt med 
Kemikalieinspek tionen med kontroll av märkning av kemika-
lier i handelsledet. Flera olika vindkraftsprojekt har granskats.

Verksamhetsområden 

• Användning av mark och vatten 

• Bebyggelsemiljöns utveckling

• Bostadsanpassning

• Miljö- och hälsoskydd

• Livsmedel och dricksvatten

• Serveringstillstånd, tobak och  
läkemedel

• Naturvård och hållbar utveckling

• Gator, trafik, parker

• Vattenförsörjning och  
avloppshantering

• Renhållning

• Fastigheter och idrottsanläggningar

• Kostförsörjning

• Lokalvård
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Hälsoskydd - Radonmätningar har genomförts. De flesta fast-
igheter visar låga värden. 

Alkohol - Det har genomförts ett regionalt projekt om alko-
holtillsyn (KRUS). Överläggningar om tillsynssamverkan med 
Halmstad kommun har påbörjats.

Kalkning - Kalkning har under året skett med båt, helikopter 
och doserare med totalt cirka 1500 ton kalk. Kalkade vat-
tendrag har i huvudsak uppnått avsedd buffertkapacitet mot 
försurning. 

Hållbar utveckling och naturvård - Under året har Hylte kom-
muns vattenförsörjning gåtts igenom. Arbetet med att revide-
ra kommunens avfallsplan har påbörjats. Pengar för energief-
fektivisering har sökts och beviljats från Energimyndigheten. 

Övrigt - Kommunfullmäktige har antagit en ny miljötaxa för 
2011.  

Affärs- och resultatenheten 
Vatten och avlopp - Under 2010 slutfördes VA-sanering av 
Torup centrum, etapp två och cirka 400 meter vattenledning 
byttes i Kinnared. 

Under hösten deltog Hylte kommun med vatten från Björna-
ryds vattentäkt i tävlingen, ”Sveriges godaste dricksvatten”, 
som arrangeras av Svenskt vatten. Hyltes vatten kom på en 
delad tredje plats i deltävlingen i Malmö bland 20 andra kom-
muner. Juryns motivering ”Smakfullt och elegant, ger klar 
svalkande känsla.”

Långtidsmätningen av avloppsflöden i Hyltebruks samhälle 
har avslutats och arbetet kommer att fortsätta med att en sa-
neringsplan kommer att upprättas under 2011. Mätningarna 
har fortsatt inne på Stora Ensos område där det uppmäts 
stora avvikelser mellan levererad mängd vatten och mottagen 
mängd avloppsvatten.

Genom en tidigareläggning av renoveringen av Torups vat-
tenverk har styrsystem bytts ut och en dricksvattenbarriär i 
form av ett UV-ljus installerats. 2011 kommer vattenverket 
att byggas om med nya filter och en ny reservoar i anslutning 
till vattenverket.

Under 2010 inträffade flera mindre och en stor vattenläcka i 
Hyltebruk där hela samhället påverkades. Vattenläckan var 
svår att hitta.

Avfall och Renhållning - Under perioden 1 juli till den 1 no-
vember höll kommunen en tillfällig återvinningscentral på 
Sandahls. Detta för att tillståndet för återvinningscentralen på 
Borabo inte hann bli förlängt av Länsstyrelsen. Då tillståndet 
erhölls ställdes krav på åtgärder på bland annat dagvatten-
hanteringen. Hylte kommuns nya återvinningscentral beräk-
nas vara färdig för invigning i maj 2012. Hylte kommun har 
tillstånd för den nuvarande återvinnings centralen till den 31 
december 2012. 

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en ny avfallsplan 
för Hylte kommun och den skickades ut på remiss i slutet av 
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2010. Förslaget har även ställts ut så att kommuninvånarna 
ska ges möjlighet att ta del av innehållet och komma med syn-
punkter. I avfallsplanen beskrivs tio mål för avfallshantering-
en i Hylte kommun, med fokus på att öka återvinningsgraden 
och minska belastningen på miljön. Avfallsplanen innehåller 
bland annat förslag om att sortera ut den biologiska delen av 
avfallet så att det kan tas tillvara som en resurs.

Då första och sista delen av 2010 till stor del inneburit mycket 
snö har flera störningar i hämtningen av hushållens avfall fö-
rekommit. Störningarna har till stor del berott på att det varit 
svårt att ta sig fram på de mindre vägarna.

Fastighetsförvaltning - Upphandling för ombyggnad av Örna-
skolan genomfördes i början på året och ombyggnadsarbete-
na påbörjades i mars månad. Projektet löper på som planerat 
med byggnation under pågående verksamhet i skolan. Hela 
ombyggnadsprojektet skall vara färdigställt till höstterminen 
2011.

I centrumhuset har en ombyggnad för kundanpassning av För-
säkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunens arbets-
marknads verksamhet planerats. Programarbete och projekte-
ring har pågått under året och upphandling av byggnationen 
planeras att genomföras under mars månad 2011. Med anled-
ning av att Systembolaget, som också är hyresgäst i huset, har 
aviserat en ombyggnad kommer sedan ombyggnadsarbeten 
pågå under hela 2011.

På Vildmarksgymnasiet i Unnaryd har en ”gårdsbutik” 
iordning ställts med avsikt att sälja produkter som framställs 
genom skolans jaktverksamhet.

Förstudier har inletts för en större renovering och ombygg-
nad av Örnahallens lokaler. Projektering och påbörjande av 
ombygg naderna beräknas kunna genomföras under 2011.

Unnaryds sporthall har försetts med nytt golv och läktare för 
att bättre kunna ta emot publika arrangemang.

Utförarenheten - Utredningen av kommunens fastighetsskötsel 
och verksamhets vaktmästeri som påbörjades under 2009 har 
fortsatt under 2010 och den kommer att färdigställas under 
första kvartalet 2011. Under året har skötselplaner för parker 
samt bad- och lekplatser utformats där bland annat tidsåtgång 
av arbetsuppgifter beräknats. Skötsel planerna kommer att im-
plementeras under 2011. 

Lokalvård och kostförsörjning - Under året utbildades lokal-
vårdarna inom sin profession, som ett viktigt led i effektivise-
ringsprocessen inom lokalvårdsverksamheten.

Ekonomisk analys
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse i 
förhållande till budget på -1 226 tkr för år 2010.

Fysisk och teknisk planering
Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget på 
-135 tkr. Avvikelsen beror på att intäkten för den skog som 
sålts under 2010 kommer först under 2011. 
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Gator, vägar och parkering - Verksamheten redovisar en nega-
tiv avvikelse mot budget på -400 tkr beroende på en lång vin-
ter med extremt mycket snö. Budgeten täckte inte kostnaderna 
för all snöplogning.

Parker - Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot bud-
get på 341 tkr. Överskottet beror på att åtgärder i verksamhe-
ten inte vidtagits i samma omfattning som budgeterade medel 
i syfte att kompensera för höga kostnader för snöplogning.  

Miljöenheten - Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning re-
dovisar en positiv avvikelse mot budget på 333 tkr. Orsaken 
till överskottet är ökade intäkter för tillsynsavgifter.

Idrotts- och fritidsanläggningar - Verksamheten visar en posi-
tiv avvikelse mot budget på 131 tkr. Den positiva avvikelsen 
beror på minskade kostnader för Torups bygdegård samt rid-
huset i Rydöbruk. 

Bostadsanpassning - Verksamheten uppvisar vid bokslutet en 
negativ avvikelse mot budget på -332 tkr. Resultatet visar att 
ärenden som är berättigade till bostadsanpassning fortsätter 
att öka samt att det har kommit nytt hissdirektiv från EU som 
innebär att hissar som finns i lager sedan tidigare måste byggas 
om för att uppfylla EU:s krav.

Färdtjänst - Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot 
budget på 394 tkr. 

Avfallshantering - Verksamheten redovisar en positiv avvikelse 
mot budget på 1 122 tkr. Överskottet på avfallshanteringen 
beror till stor del på att Stora Enso har debiterats för det ar-
bete som kommunal personal utfört på Borabo deponin och 
överskott på insamlingen av slam.

Fastighetsförvaltning - Fastighetsförvaltningen redovisar en 
negativ avvikelse mot budget på -1 752 tkr. Avvikelsen beror 
till största del på den kalla vintern i början och slutet på 2010. 
Detta har medfört extra kostnader för snöröjning och energi. 
Dessutom har fastigheterna tagit skada av den stränga vintern 
med extra reparationer som följd.  

Utförarenheten - Verksamheten visar ett negativt resultat mot 
budget på -346 tkr. Avvikelsen beror på att alla personalkost-
nader inte räknats med i budgetens kostnadsbas vilket resul-
terat i att verksamheten debiterar för låg timkostnad för sina 
tjänster. Verksamheten har även förlorat intäkter från barn- 
och ungdomskontoret då de valt att köpa färre timmar än 
budgeterat. Vidare har verksamheten haft högre kostnader än 
budgeterat för reparationer av maskiner och åldersslitna bilar. 

Lokalvård och kostförsörjning - Lokalvårdsverksamheten leve-
rerade en negativ avvikelse mot budget på -256 tkr. Avvikel-
sen beror på förlorade intäkter från omsorgskontoret genom 
minskning av antalet köpta städtimmar samt försenade effek-
ter av effektiviseringsåtgärder inom verksamheten. Inför 2010 
fick verksamheten i uppdrag att genomföra en metodutveck-
ling för att minska kostnaderna med totalt 1500 tkr under tre 
år. Projektet innebär att verksamheten genom bättre organisa-
tion och logistik och med anpassad utrustning kan arbeta ef-
fektivare med lägre bemanning. Effekterna av de förändringar 

Budget 
2010

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Nettokost-
nadsandel

3,6 4,1 3,5 5,2 

Intäkts- 
finansierat

89,3 88,4 90,1 85,3

Skatte- 
finansierat

10,7 11,6 9,9 14,7

Nyckeltal 
Procent

2010

Producerad mängd vatten 1 007 624 m³

Debiterad mängd vatten 479 500 m³

Renad mängd avloppsvatten 1 666 723 m³

Debiterad mängd avfallsvatten 525 300 m³

Hushållsavfall till förbränning 3 154 ton  

VA & avfall

2010

Skogsfastigheter 15

Gator och vägar 589

Parker 117

Friluftsleder 9

Färdtjänst 121

Kronor per invånare

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Vatten och avlopp 100,3 100,9 88

Avfallshanteringen 111 96,8 103,2

Utförarenheten 96,3 97,6 102,6

Städservice 94,5 104,2 93,4

Kostenhet 97,7 98,9 83,4

Täckningsgrad, procent
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som genomförts i år kommer att påverka resultatet först under 
år 2011.  Kostverksamheten visar en negativ avvikelse i för-
hållande till budget på -398 tkr. Underskottet beror på ökad 
bemanning på grund av att mottagningsköket i Unnaryd ännu 
inte är i drift samt på ökade vikariekostnader i Örnaskolans 
kök på grund av att ombyggnaden av matsalen och servering-
en kräver högre bemanning än vid normal drift.

Deponi - 2003-06-26, § 61, fattade Kommunfullmäktige 
beslut om att intäkternas täckningsgrad, som överstiger 100 
procent, avseende deponi och hushållsavfall skall fonde-
ras, för att täcka kommande kostnader för anpassning och 
omställning av Borabotippen. Av resultatet för 2010 kommer 
1 122 tkr att avsättas för detta ändamål. 

Personalsituation
Plan- och byggenheten har under året haft två pensionsav-
gångar (karttekniker och lantmätare) som ersatts med två ny-
anställningar med motsvarande kompetens.

Nyckeltal
Under 2010 har nämnden fattat 157 protokollförda beslut  
varav 57 beslut avsåg miljöärenden. 

Miljöenheten har fattat 328 delegationsbeslut, utav dessa 
överklagades 11 stycken beslut det vill säga tre procent av be-
sluten.

Investeringar
Nämndens investeringsprojekt under 2010 visar en positiv av-
vikelse mot budget med 24 454 tkr. Budgeterade medel för 
året var 59 449 tkr.

Avvikelsen har sin huvudsakliga orsak i det stora ombyggnads-
projektet för Örnaskolan. Projektet följer i huvudsak den ur-
sprungliga tidsplanen och kommer att färdigställas till höst-
terminen 2011, men blev i inledningsskedet något fördröjt på 
grund av en överprövning i en del av upphandlingen.

Flera av de planerade projekten kom igång sent under hösten 
2010 och blir färdigställda under januari och februari. Det-
ta gäller ny ventilation i kommunhusets före detta sessions-
sal, nytt golv i g:a idrottshallen samt belysning på Torulunds 
idrottsplats.

Ett större projekt som helt slutfördes under året var byggna-
tion av nytt serverrum och ny visualiseringsutrustning vid  
Hyltebruks räddningsstation.

De medel som reserverats för nytt mottagningskök i Unnaryd 
har inte till fullo ianspråktagits då diskussioner om alterna-
tivet att hyra lokaler i Unnaryd för ändamålet, inte slutförts.

Projekt VA/gata Ind omr ink Landeryd, en del av Gamla Nis-
sastigen belades med en ny asfalt under hösten 2010. På grund 
av tidigt snöfall har man inte hunnit måla mittstreck, cykel-
bana och övergångsställe på den nya belagda delen av Gamla 
Nissastigen. Målningen kommer att utföras under våren 2011.

2010 2009 Avvikelse

Antal anställda* 99 101 -2

     Tillsvidareanställda 94 99 -5

     Visstidsanställda 5 2 3

Andel män % 29,8 31,3 -1,5

Andel kvinnor % 70,2 68,7 1,5

Medelålder (år) 50,3 50,3 0

Medelsysselsättning 
(%)

88,4 88,6 -0,2

Antal pensioneringar 4 2 2

Lönekostnader (mkr) 37,4 36,6 0,8

Personalkostnader 
(mkr)

37,9 36,9 1

Årsarbetare 83,1 87,7 -4,6

Personalen i siffror
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Investeringsprojekt Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Total projekt-
budget

Startdatum Färdigst. 
datum

Investeringsprojekt inom 
ram
Raminvesteringar SBN 90 95 -5 90 20100101 20101231
Summa 90 95 -5 90
Investeringsproj. utöver ram
GPS-mottagare 185 151 34 185 20100101 20100602
Lekplatser 50 0 50 50 20100101 20101231
Ram VA-ledning* 7 674 3 587 4 087 7 674
Drift- och övervaknings-
system

500 486 14 500 20100101 20101231

Ram ombyggnad fastighe-
ter*

2 000 1 308 692 2 000

Tillgänglighetsanpassning 124 94 30 250 20090101 20101231
Kommunhus tillgäng. 
anpass

439 232 207 1 000 20090101 20110228

Nya golv, G:a hall o U-ryd 300 22 278 900 20090301 20101130
Kundanpassning centrum-
hus

2 200 182 2 018 2 200 20100101 20110331

Ombyggnad Örnaskolan 24 486 19 595 4 891 47 500 20080901 20110901
Kök o mat-/saml. sal U-ryd 2 019 32 1 987 2 855 20081001 20110331
Örnva. motionsban/konstsnö 110 0 110 150 20090901 20110431
VA/gata Ind omr ink Lan-
deryd

1 942 624 1 318 1 942 20101201 20110930

Nya Torups centrum 316 0 316 316 20090101 20101231
Ny ÅVC södra industriomr. 1 240 1 106 134 6 300 20090101 20120630

Torulund 456 7 449 504 20090101 20101231

Lag om skydd mot olyckor 1 437 0 1 437 1 437 20090101 20100630

Reservkraft Örnaskolans kök 1 180 0 1 180 1 200 20080901 20101231

Önskemål idrottsföreningar 207 125 82 299 20090101 20101231

Torup skola entré/vändplan 76 0 76 200 20080901 20101231

Exploatering av ind. mark 2 418 0 2 418 2 500

Nytt bostadsområde 5 000 0 5 000 5 000

Sanering ledningsnät* 5 000 4 567 433 5 000

Markinköp/försäljning 0 205 -205 0

Ombyggnad serverrum 0 2 526 -2 526 0 20081001 20100630

Kisaska Borabo 0 51 -51 0 20100101 20111231

Summa 59 359 34 900 24 459 89 962   

Total 59 449 34 995 24 454 90 052   

Investeringsredovisning

* Raminvesteringar med flera delprojekt med olika start och färdigställande datum
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Framtiden
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att fortsätta arbetet med 
att effektivisera sin verksamhet. 

Plan, bygg och miljö
En brukarenkät kommer att genomföras tillsammans med öv-
riga Halländska kommuners miljökontor för att bland annat 
följa upp kommunens serviceåtagande.

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd 
kommer att lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Kostförsörjning
Under 2010 drivs Kost- och lokalvårdsenheten med en beman-
ning som är justerad gentemot en minskad personalbudget, 
framför allt inom lokalvården, men till viss del också inom 
kosten. Enheten tar också över transporterna av maten mellan 
köken, från utförarenheten till eget regi.

Under 2011 kommer kostenheten att försöka öka andelen 
ekologisk, rättvisemärkt och närproducerad mat. Idag serve-
ras omkring 15 procent ekologisk mat och målet är att öka 
andelen till 25 procent. Under 2011 kommer kommunen att 
delta i projektet Fokus Matglädje, ett projekt för att förbättra 
kvaliteten på mat inom kommunal verksamhet. I projektet får 
måltidpersonalen bland annat utbildning i livsmedelkunskap 
och matlagning. 

Lokalförsörjning
Renovering av simbassängerna i Örnahallen kommer att ge-
nomföras. För att förbättra arbetsmiljön kommer klorhante-
ringen att byggas om.

En lokalförsörjnings plan i syfte att effektivisera lokal-
utnyttjandet kommer att tas fram under 2011.

VA och renhållning
Den nya återvinningscentralen kommer att byggas förutsatt 
att länsstyrelsen meddelar tillstånd. Upphandling av ny ren-
hållningsentreprenör kommer att genomföras. Om kommun-
fullmäktige fastställer förslaget till ny avfallsplan kommer ett 
nytt insamlingssystem att introduceras.

Ett helt nytt reningsverk för avloppsvatten kommer att byggas 
i Hyltebruk.
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Verksamhet Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Nämnd- och styrelseverk-
samhet

400 383 17 479 247

Fysisk och teknisk planering 3894 4029 -135 3292 -120
Gator, vägar och parkering 5610 6010 -400 5686 4230
Parker 1531 1190 341 1119 918
Miljö- och hälsoskydd  
myndighetsutövning

1528 1195 333 1670 -850

Miljö- och hälsoskydd  
hållbar utveckling

99 57 42 -86 82

Alkoholtillstånd 113 105 8 131 -62
Administration Samhälls-
byggnadskontor

75 75 0 108 6945

Idrotts- och fritids- 
anläggningar

415 284 131 203 106

Bostadsanpassning 1575 1907 -332 1844 1514
Färdtjänst 1626 1232 394 1675 1610
Vattenförsörjning och av-
loppshantering

-50 -55 5 -187 2531

Avfallshantering -70 -1192 1122 327 -411
Fastighetsförvaltning 0 1752 -1752 -238 1714
Försäljning verksamhet 
internt 

329 1329 -1000 208 4505

Utförarenheten 0 346 -346 254 -264
Lokalvård 190 446 -256 -306 -514
Kostenheten 139 537 -398 260 -4251
Summa 17075 18301 -1226 16231 22959

Avsättning till deponi 1122 -1122 411

Effekt av nytt PA-system 433

Total 17075 19423 -2348 16231 23803

Nettokostnad för verksamheten, tkr

Verksamhet Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Intäkter -142706 -148423 5717 -148420 -135747

Entreprenad 51660 54502 -2842 54788 49300

     Varav interna köp 30730 30775 -45 32557 19558

Personal 35583 37839 -2256 36819 36788

Övriga kostnader 72538 74383 -1845 73044 72618

Summa 17075 18301 -1226 16231 22959

Avsättning till deponi 1122 -1122 411

Effekt av nytt PA-system 433

Nettokostnad 17075 19423 -2348 16231 23803

Kostnadsspecifikation, tkr
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Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Avfall Du kommer att få en väl fungerande 
återvinning på Borabo avfallsanläggning 
med generösare öppettider. 

Arbete pågår. Den nuvarande Återvinningscentralen 
har förbättrats men fullt fungerande blir det inte 
innan den nya återvinningscentralen står klar i början 
av 2012.

Du får ditt hushållsavfall hämtat var 14:e 
dag eller vid utebliven hämtning inom 
ett dygn efter anmälan.

Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 60 procent. 2010 
var ett snörikt år som påverkat renhållningen på så 
sätt att det varit svårt att komma fram på isiga vägar.

Grovavfall hämtas vid hushållet en gång 
om året. 

Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 procent men 
grovsopskampanjen utfördes i november månad 
istället för april/maj.

Bygglov och till-
stånd

Du skall få besked om bygglov (som 
ligger på planlagt område) inom fyra 
veckor om ansökningshandlingarna är 
kompletta och förslaget inte strider mot 
planen.

166 bygglovsärenden och 19 strandskyddsdispen-
ser har handlagts under perioden varav 17 stycken 
bygglovsärenden omfattades av serviceåtagandet.  
Måluppfyllelse 100 procent.

Du skall få beslut om anmälan av vär-
mepumpar och ansökan om avloppet 
inom sex veckor om handlingarna är 
kompletta.

31 anmälningar om värmepumpar och 30 ansök-
ningar om avlopp har handlagts inom tidsramen för 
serviceåtagandet under året. Åtagandet bedöms vara 
uppfyllt till 100 procent.

Gator och vägar Vi åtgärdar skador på vägar i tätorten 
senast en månad efter anmälan. 

Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 procent.

Pådragsstart för snöröjning/halkbe-
kämpning initieras av kommunen eller 
av delegerad person varefter entrepre-
nören snarast fullgör beställt uppdrag 
utan avbrott. Arbetena ska normalt vara 
avklarade inom max 14 timmar från 
beställningspunkt.

Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 procent.

Upptagning av sand, gatusopning är 
utförd senast 31/5. 

Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 procent.

Vatten och avlopp Du kan räkna med att vi vidtar omedel-
bara åtgärder när det uppstår problem 
med vattenkvalitén eller vattenförsörj-
ning.  

Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 procent. 

Du kan räkna med att vi vidtar åtgärder 
när det uppstår problem med avloppet 
inom fyra timmar från anmälan. 

Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 procent.

Du når information om vattenkvalitén, 
taxor och bestämmelser på hemsidan. 

Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 procent.

Du blir som brukare informerad om 
planerade underhålls- och reparations-
arbeten minst sju arbetsdagar i förväg. 

Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 75 procent. Sam-
hällsbyggnadskontoret har vid ett par tillfällen inte 
informerat fastighetsägare om planerat underhåll 
minst sju dagar innan arbetet påbörjas. 

Serviceåtaganden
Redovisning av serviceåtaganden och serviceområden



58 Våra verksamheter

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämndens verksamhetsområde utgörs av de delar av 
miljö- respektive plan- och byggenhetens prövnings- och till-
synsarbete som avser samhällsbyggnadsnämndens verksamhe-
ter på följande områden:

• Miljö- och hälsoskydd

• Livsmedel, inklusive dricksvatten

• Bygglov

• Obligatorisk ventilationskontrol

Personalsituation
￭Tillsynsnämnden har ingen egen anställd personal. Tillsyns-
nämndens ärenden handläggs av samhälls byggnadskontorets 
personal inom miljö- respektive plan- och byggenheterna och 
administreras av en nämndssekreterare. Nämndssekreteraren 
är anställd av kommunledningskontoret med placering på 
sam hällsbyggnadskontoret.

Nyckeltal 
Tillsynsnämnden saknar för närvarande nyckeltal

Investeringar
Investerinagr förekommer inte inom Tillsynsnämndens verk-
samhet.

Viktiga händelser under året
Tillsynsnämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens upp-
gifter avseende pröv ning och tillsyn inom bygg- och miljö-
området, dock endast avseende prövning och tillsyn av sådan 
verk samhet som samhällsbyggnadsnämnden bedriver. Under 
årets har det fattats 67 beslut, varav 53 är delegations beslut 
från miljöenheten, ett är delegationsbeslut från plan- och 
byggenheten samt 14 beslut från tillsynsnämnden. De ären-
den som kan komma att beröra flera nämnders verksamhets-
områden behandlas som helhet av tillsyns nämnden för att 
inga tveksamheter om gränsdragning ska uppstå och för att  
reducera de administrativa kostnaderna.

Verksamhet Summa budget Bokslut 2010 Avvikelse mot 
budget 2010

Bokslut 2009 Bokslut 2008

Tillsynsnämnden 90 71 19 76 79

Total 90 71 19 76 79

Kostnadsspecifikation, tkr Summa budget Bokslut 2010 Avvikelse mot 
budget 2010

Bokslut 2009 Bokslut 2008

Intäkter 0 0 0 0 0

Entreprenad 0 0 0 0 0

 Varav interna köp 0 0 0 0 0

Personal 90 71 19 76 79

Övriga kostnader 0 0 0 0 0

Nettokostnad 90 71 19 76 79

Nettokostnad för verksamheten, tkr
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Viktiga händelser under året
Återhämtningen från lågkonjunkturen är den enskilt viktigaste 
händelsen under 2010. Vi har självklart i samhället inte gjort 
en fullständig återhämtning. I Hylte finns en mycket stor andel 
verkstadsindustri och många underleverantörer som i denna 
lågkonjunktur drabbades mycket hårt. Industrin är nu mycket 
mer optimistisk och orderingången är stigande. Företagen an-
ställer, men är av naturliga skäl försiktiga innan de vet att allt 
är på rätt väg. 

Arbetslösheten låg mycket över det som Hylte normalt har. 
Nämnden har även under 2010 haft hårt tryck på personalen, 
vilket återspeglar sig i ökade kostnader för handläggningen 
under 2010. 

Hälsotrenden håller i sig i samhället och frågor om rörelse och 
mat förekommer dagligen i media, vilket också kan avläsas 
i Örnahallens Hälsocenters fortsatta positiva utveckling un-
der året. Under 2010 har nämnden tagit fram ett nytt sätt att 
arbeta med folkhälsofrågor. Normalt brukar folkhälsa ligga 
utanför de traditionella styrsystemen. I Hylte är folkhälsoar-
betet en del av Mål- och Resursplanen och alla nämnder är 
involverade i arbetet. Hyltes sätt att arbeta med folkhälsa är 
relativt unikt i ett Sverigeperspektiv – definitivt i ett Hallands 
perspektiv.

Kompetensutveckling och validering blir allt viktigare för att 
nå framgång genom att omvärlden hela tiden förändras och 
Hyltebygdens Lärcentrum har på ett flexibelt sätt försökt 
möta det behov som finns bland de studerande.

Inom verksamheten fortgår hela tiden arbetet med att doku-
mentera processer och rutiner för att därigenom få en bättre 
kontroll på ekonomi och kvalitetsarbete. Strukturerna i verk-
samheterna börjar bli till bra nytta mot både kund och per-
sonal. Vi kan dock bli ännu bättre på kundorienteringen, vil-
ket är nästa steg i arbetet med att optimera verksamheterna 
inom Arbets- och näringslivsnämnden. En positiv utveckling 
för verksamheten kan förutspås och det gör att nämnden kan 
fortsätta det gränsöverskridande arbete internt och externt. 
Orosmolnet gäller den verksamhet där vi är väldigt beroende 
av omvärlden, nämligen försörjningsstöd. 

Hyltebygdens Lärcentrum 
Grundläggande vuxenutbildning som över tid omfattar ca 10-
15 studeranden per år ger kunskaper som motsvarar de som 
grundskolan ger. De förkunskaper som varje elev har bestäm-
mer på vilken nivå som studierna kan påbörjas.

Gymnasial vuxen- samt påbyggnadsutbildning som omfattar 
ca 130-150 studeranden per år ger kunskaper som motsvarar 
de som gymnasieskolan för ungdomar ger. 

Svenska för invandrare som omfattar ca 60-80 studeranden 
vänder sig till den målgrupp som är nyanlända till Sverige eller 
till studerande som inte haft möjlighet att skaffa sådana kun-

Verksamhetsområden 
• Arbete och försörjning (Arbetsmarknadsen-

heten)

• Vuxnas lärande (Hyltebygdens lärcentrum)

• Fritid och Folkhälsa 

• Företag (Näringslivsservice)

Arbets- och näringslivsnämnden
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skaper i svenska språket som krävs för yrkesliv, studier eller 
aktivt vardags- och samhällsliv. 

Utvecklingsarbetet med Lean production fortsatte under 2010 
med syftet att utveckla ett kundorienterat förhållningssätt och 
prioritera uppgifter utifrån kundperspektivet. 

Ett samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Halland har 
gjort det möjligt för kommunens invånare att nå utbild-
ningsplatser som ej finns i kommunens utbud. Region Halland 
har stor del i denna samverkan och fördelar medel från den 
nationella satsningen Yrkesvux. Hylte hade 17 studerande un-
der 2010 och har medel för 14 platser under 2011.

Fritid och Folkhälsa
Hälsocentra Örnahallen har under 2010 fortsatt att utveckla 
sin verksamhet med fler pass och nya typer av pass. Dessutom 
finns verksamhet som ligger som bas över året gällande öppen-
hållande i badet och simundervisning för Hylte ungdomar. 
Passen är fulla nästan en vecka i förväg och när det som mest 
folk i träningslokalen mellan kl. 16.00-19.00 är det trångt. 
De externa intäkterna visar också samma tendens. Nivån har 
stabiliserats på en nivå kring drygt 800 000 kr per år. År 2010 
var det 829 000 kr och året innan var det på 845 000 kr. Detta 
ska jämföras innan utbyggnaden av träningslokalen – år 2008 
var intäkterna 573 000 kr och år 2007 var de 419 000 kr. 

Genom dialoger med föreningarna har man fördelat halltider-
na. Tyvärr så kan vi konstatera att våra tider inte räcker till för 
allas önskemål. Det är inte bara antalet timmar som är pro-
blem utan också att det finns olika krav på underlag. Under 
2010 har det påbörjats ett arbete med att se över de skötsel-
avtal som finns för flera av våra anläggningar. I denna grupp 
finns Torulund, Unnaryds idrottshall och Rydö ridklubb. 
Dessutom finns ett skötselavtal med BK Turbo kring bowling-
en. Arbetet går ut på att finna en tydlighet i ansvarsfördelning 
mellan föreningen och kommunen, samt harmonisera avtalen 
så att de blir så lika som möjligt. Arbetet kommer att slutföras 
under våren 2011. Det har också pågått ett utvecklingsarbete 
för att stimulera utvecklingen av Hyltes idrottsföreningar. Ar-
betet har utgått från lokalfrågor, gemensam administration 
och ledarutveckling.

Det mest positiva under året på fritidsområdet är att Hylte-
bruk kommer att få en konstsnöbana. Spåret kommer att vara 
fullt utbyggt under våren 2011. Inom folkhälsoområdet har 
den regionala folkhälsopolicyn antagits och genom Folkhäl-
sorådet håller man på tjänstemannanivå att ta fram en lokal 
plan för folkhälsa i Hylte. 

Arbetsmarknadsenheten
Under året har det varit stort tryck på enhetens samtliga verk-
samheter. Enheten har haft en hög arbetsbelastning och varit 
tvungna att ha väntetider exempelvis innan individer får träffa 
en socialsekreterare eller får plats i något projekt. Vi har under 
året (i samverkan med Laholms kommun och Arbetsförmed-
lingen) startat ett ungdomsprojekt ”Ungdomslotsen”. Med 
hjälp av särskilt riktade pengar från Kommunfullmäktige har 
vi anställt ungdomar för att dämpa ungdomsarbetslösheten. 
Under sommaren genomförds feriearbete för 35 gymnasieung-
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domar. 

”Fixartjänst” infördes, en insats för att förbättra folkhälsan 
hos våra äldre. Insatsen riktar sig till personer som är 67 år 
eller äldre. Syftet med tjänsten är dels att skapa meningsfulla 
arbetsuppgifter inom arbetsmarknadsenheten och dels att för-
hindra ohälsa hos våra äldre.

I samverkan med de andra halländska kommunerna och 
landstinget har enheten deltagit i projektet ”Från kunskap till 
praktik”. Det är en nationell satsning med delprojekt och styr-
grupper i de olika landstingen. Huvudsyftet med projektet i 
Halland är att vi tillsammans ska implementera de nationella 
riktlinjerna för missbruksvård. 

Hylte kommun blev också utsedd till årets integrationskom-
mun vilket innebar att vi fick en del studiebesök, bland annat 
av vår migrationsminister, och vi fick också en del inbjudning-
ar till konferenser och andra kommuner. 

Näringslivsservice 
Näringslivsutveckling inklusive det som benämns  landsbygds-
ut veckling har utvecklats ytterligare under 2010. Projektet 
Till växt Halland har funnit sina former och genererar ett bra 
resultat gentemot företagen. En mycket tydlig effekt är att 
våra företag i större utsträckning nyttjar de medel som finns 
för utvecklingen. Företagsutvecklaren har hjälpt flera företag 
med att hitta rätt stöd, vilket annars skulle ha varit svårt för 
den enskilda företagaren. Arbetet är mycket uppskattat och 
det gäller att arbeta vidare i samma serviceinriktade anda. För 
att skapa kontakter och nätverk har under året anordnas flera 
frukostmöten med ett bra deltagande.

Den ekonomiska föreningen Hylte Solutions har under 2010 
för andra gången ställt ut på underleverantörsmässan på El-
mia i november. Montern var mycket fin och vi kan vara stolta 
i Hylte att ha sådana fina företag. Hylte Turist Inspiration ut-
vecklats positivt under sitt andra verksam hetsår. Under som-
maren var det tre personer som skötte inspira tionen till våra 
besökare i Unnaryd och Hyltebruk. 

Projekt 
Att hjälpa olika organisationer och föreningar med att söka 
och skriva ansökningar s.k. projektutveckling, har under 2010 
varit både lyckat och uppskattat. Flera av de föreningar som 
har fått hjälp med detta har återkommit för att tacka och me-
nat att de aldrig själva skulle ha haft möjlighet att lägga den 
tiden och energin det krävs för att söka pengar och hålla kon-
takten med beslutande myndigheter. 

Företagsamma Bolmenbygden, både gällande projektutveck-
ling och destinationsutveckling, har varit i full gång under 
2010. Hylte är projektägare till projektutveckling och Ljungby 
till destinationsutveckling. 

Under hösten 2010 har en varumärkesprocess gjort för att 
kunna profilera arbetet och under våren 2011 kommer varu-
märket Smålands sjörike att lanseras. Den andra geografiska 
sträckningen är i Nissadalen. Under 2009 gjordes en förstudie 
som visade att vi inte kunde arbeta på liknade sätt som kring 
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Bolmen. Istället valde de tre kommunerna Gislaved, Hylte och 
Halmstad att arbeta med ett tema – Industrihistoria Nissada-
len. 

Hylte kommun deltar i LISA (Landsbygdsutveckling i Skandi-
navien). Projekt som ägs av Region Halland och där Laholms, 
Falkenbergs och Varbergs kommuner deltar från Halland till-
sammans med fyra kommuner från Sydnorge och två kommu-
ner från Danmark. Projektet går ut på att arbeta med lokala 
utvecklingsplaner och att öka attraktiviteten för lands bygden. 
För Hyltes har lokala utvecklingsplaner gjorts för Torup och 
Unnaryd. Inom ramen för LISA finns också den satsning som 
gjorts när det gäller arbetskraftsinvandring främst ifrån Hol-
land, Belgien och Tyskland. Ett annat projekt som finns inom 
nämndens ansvarsområde är Skankomp som är en samverkan 
mellan Sverige, Norge, Danmark vars syfte är att inventera 
kompetensutvecklingsbehov och skapa nätverk. 

Inom Region Halland bedrivs flera projekt som direkt och in-
direkt påverka Hylte kommuns verksamhetsområde. Förutom 
Tillväxt Halland, som nämnts tidigare, finns projektet Bra, 
Bättre, Bäst för nyföretagande och Invest Halland för att se 
hur Halland kan attrahera kapital till regionen, samt Rekrea-
tiva rutter som syftar till att koppla ihop leder runt Kattegatt.

Ekonomisk analys och nyckeltal
Inom de verksamheter Arbets- och näringslivsnämnden bedö-
mer går att styra uppvisas en positiv avvikelse på 393 tkr i för-
hållande budget. Dock ingår där en negativ avvi kelse på 280 
tkr för flyktingmottagningen som syns i resultat räkningen, 
men som ska balanseras mot fonderade flyk tingmedel. Om 
den negativa avvikelsen på försörjningsstödet medräknas, 507 
tkr, uppvisar Arbets- och näringslivsnämn den en negativ av-
vikelse på 394 tkr i bokslut 2010. Vi har under året gjort tio 
externa placeringar varav en placering enligt LVM. Längden 
på placeringarna har under senare år blivit kortare och vi har 
förbättrat vår eftervård. 

Antalet hushåll, som någon gång under året har erhållit bi-
stånd, har ökat från 301 stycken år 2008 till 315 stycken år 
2010. Samtidigt har andelen avslag ökat från 12,5 % år 2008 
till 20,9 % år 2010. 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd överskrider budgeten. 
Den största anledningen är den pågående lågkonjunkturen. 
Kontoret gör en särskild redovisning efter varje kvartal av 
kostnadsut veck lingen och påverkande faktorer. 

Flyktingmottagning
Vi har under året haft intäkter som varit i samma storlek som 
kostnaderna vilket är sämre än budgeterat. Det beror på att vi  
haft för få mottagna flyktingar i vår organisation för att kunna 
motsvara våra fasta kostnader. Vårt avtal är att vi ska ta emot 
40 flyktingar årligen och vi har inte nått upp till de nivåerna de 
sista åren. Den stora anledningen till det är att Migrationsver-
ket inte har anvisat fler flyktingar till vår kommun. 

Budget 
2010

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Bokslut 
2007

Bokslut 
2006

1 475 1 355 1 402 1 244 2 360 2 984

Institutionsvård för vuxna, tkr

Budget 
2010

Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Bokslut 
2007

Bokslut 
2006

7 968 8 475 8 634 7 726 6 435 6 749

Ekonomiskt bistånd, tkr
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Arbetsmarknadsåtgärder 
Vi har under året arbetat aktivt inom våra projekt för att mins-
ka behovet av försörjningsstöd, minska missbruksproble matik 
och stärka våra deltagare mot arbetsmarknaden. Trycket på 
enheten har varit mycket stort. En stor utmaning har under 
året varit vårt arbete för att dämpa ungdomsarbetslösheten.

Hyltebygdens lärcentrum uppvisar en positiv avvikelse på 234 
tkr jämfört med budget för 2010. Avvikelsen omfattar främst 
intäkter och allmän återhållsamhet på bland annat förbruk-
nings materiel.

Fritid- och folkhälsa visar en positiv avvikelse mot budget på 
453 tkr beroende på minskade personalkostnader. Kostnader-
na på personal har begränsats genom inte återbesätta chef-
tjänster direkt och en allmän återhållsamhet.

Vid bokslutet uppvisar verksamheten en avvikelse på 3 tkr. 
Projektet Arbetskraftsinvandring har belastat året resultat 
med 95 tkr genom att den privata finansieringen i projektet 
inte går att fullfölja genom lågkonjunkturen som startade 
2008. Tanken var att en fjärdedel av projektkostnaden skulle 
komma från privata intressenter. Detta har balanserats upp 
genom en återhållsamhet inom näringslivsfrämjande åtgärder.

Personalsituation 
När det gäller sjukfrånvaro så ligger kontoret på 3,29 från-
varo, vilket är relativt lågt. Långtidssjukskrivningar utgör ca 
25,84% av den totala sjukfrånvaron. Den arbetsrelaterade 
sjukfrånvaron bedöms dock som låg. Inbegrips siffrorna från 
arbetsmarknads åtgärder så uppgår den totala sjukfrånvaron 
till 4,71 %. Under 2010 var det tre medarbetare som gick i 
pension och en person under 2009.

Framtiden 
Arbets- och näringslivsnämnden kommer att fortsätta det för-
ändringsarbete som påbörjats för de olika verksamheterna och 
arbeta mot de uppsatta utvecklingsmålen. 

När det gäller Vuxnas lärande kommer en fortsatt utveckling 
vara att försöka anpassa verksamheten utifrån konjunktur-
situationen och det behov som finns bland det studerande. En 
ökad flexibilitet för att ändra utbildningsutbud och volymer 
kommer att behövas. 

Sammantaget måste vi vara aktiva i den samhällssituation för 
att ta tillvara de positiva signaler som finns kring den ekono-
miska utvecklingen. Vi måste se till att skapa de bästa förut-
sättningar för både individer och företag. Vi måste fortsätta 
att bygga vidare på Hälsocentra vid Örnahallen, så att vi tar 
tillvara de investeringar som gjorts och de medel som avsatts 
för att renovera badet. En fortsatt samordning av verksamhe-
ten både arbets- och lokalmässigt är viktig för att dra nytta av 
de fördelar vi har p.g.a. sättet vi är organiserade på. En fort-
satt samverkan med andra kontor inom kommunen och med 
andra kommuner och på regional nivå är av stor betydelse 
för att vi ska kunna nå de utvecklingsmål och serviceåtagande 
som är uppsatta för Arbets- och näringslivs nämnden.

2010 2009 Avvikelse

Antal anställda 82 69 13

     Tillsvidareanställda 42 34 8

     Visstidsanställda 40 35 5

Andel män % 28,6% 32,4% -3,8%

Andel kvinnor % 71,4% 67,6% 3,8%

Medelålder (år) 45,6 46,7 -1,1

Medelsysselsättning 
(%)

91,3 93,7 -2,4

Antal pensioneringar 3 1 2

Lönekostnader (mkr) 25,3 22,2 3,1

Personalkostnader 
(mkr)

25,7 22,4 3,3

Årsarbetare 38,4 31,8 6,6

Personalen i siffror
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Verksamhet Basbudget 
2010

Budget inkl 
tillägg

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot budget 

2010

Bokslut 
2009

Arbete och näringslivsnämnd 355 355 334 21 384

BRÅ 0 -10 10 22

Näringslivsfrämjande åtgärder 755 845 693 152 533

Allmän fritidsverksamhet 1 395 1 395 1 194 201 1 385

Stöd till studieorganisationer 300 300 300 0 302

Idrotts- och fritidsanlägg-
ningar

4 176 4 176 4 325 -149 4 509

Hälsocenter 5 895 5 940 5 538 402 5 582

Kontorsövergripande ANK 1 294 1 301 1 485 -184 1 695

Grundläggande vuxenutbild-
ning

180 130 117 13 86

Gymnasial vuxen o  
påbyggnadsutbildning

1 957 1 885 1 572 312 1 410

Lärcentrum 1 880 2 045 2 184 -139 1 919

Särvux 74 74 0 74 0

Undervisning SFI 988 1 001 1028 -27 1 163

Institutionsvård för vuxna 1 475 1 475 1 355 120 1 403

Öppna insatser vuxna miss-
brukare

836 836 734 102 584

Övrig vuxenvård 108 108 189 -81 131

Ekonomiskt bistånd 7 968 7 968 8 475 -507 8 629

IFO ärendehandläggning 3 165 3 254 3 626 -372 2 972

Flyktingmottagande -295 332 612 -280 518

Arbetsmarknadsåtgärder 3 631 4 647 4 709 -62 3 893

Total 36 136 38 067 38 461 -394 37 120

Kostnadsspecifikation, tkr

Nettokostnad för verksamheten, tkr

Verksamhet Basbudget 
2010

Budget inkl 
tillägg

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot budget 

2010

Intäkter -14314 -14 411 -18 472 4061

Entreprenad 26233 26 802 28 287 -1 485

     Varav interna köp 10996 10899 11648 -749

Personal 21841 23 043 25 677 -2 634

Övriga kostnader 2376 2 632 2 969 -337

Nettokostnad 36136 38 067 38 461 -394
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Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Fritid och Folkhälsa Du som är besökare erbjuds stöd av 
hälsocoach i Örnahallens hälsocenter

Hälsocoach har funnits på plats under hela året

Du som är besökare erbjuds ett behovs-
anpassat och varierat motionsutbud i 
Örnahallens hälsocenter. 

Nöjdhetsgraden har mätts genom enkäter och indi-
katorn låg på 80 % och detta har uppnåtts då vi fick 
en nöjdhetsgrad på 89 % och bedöms därför som 
uppfyllt.

Du som är besökare eller aktiv i en 
förening erbjuds service i Örnahallens 
reception och vid frågor återkommer vi 
senast nästkommande vardag. 

Indikatorn som används är nöjdhetsgrad och målet 
har varit 80 % och har mätts med enkäter. På frågan 
om tillgänglighet och bemötande, gav ett resultat på 
95 % respektive 100 %, alltså är serviceåtagandet 
uppnått.

Du som är aktiv i en förening kan hitta 
relevant information på kommunens 
hemsida. 

Serviceåtagandet bedöms som uppnått då resultatet 
på enkäterna har gett en nöjdhetsgrad på 90 % för 
rätt information och 80 % nöjdhetsgrad för hemsi-
dans tydlighet.

Du som är aktiv i en förening inbjuds till 
återkommande föreningsträffar.

Indikatorn har varit ett möte utöver fördelningsmötet 
på våren och detta är uppfyllt, då ANK har bjudit in 
till tre möten utöver detta. Nöjdhetsgraden har också 
mätts på mötena och den låg på 90 %.

Arbete/Försörjning Du som är flykting erbjuds ett introduk-
tionsprogram inom en månad.

De flyktingar som kommer har sin första träff med 
handläggare inom en vecka och påbörjar SFI eller 
praktik inom en månad. Avvikelsen var 0 % under 
2009.

Du som får försörjningsstöd erbjuds en 
sysselsättningsgaranti, Du som är mel-
lan 18-24 år erbjuds sysselsättning inom 
fem dagar och Du som är äldre inom 
sex månader.

De som uppbär försörjningsstöd erbjuds sysselsätt-
ning inom någon av våra åtgärder. Avvikelsen har vid 
stickprovskontroller varit under 10 %.

Du som har ett akut behov av försörj-
ningsstöd erbjuds en personlig kontakt 
eller kontakt via telefon samma dag.

Personlig kontakt finns tillgänglig alla veckoda-gar 
med hjälp av socialjouren. Avvikelsen var 0 % under 
2009

Du som har beviljats försörjningsstöd 
ska få det utbetalt senast efter tre da-
gar.

 

Utbetalning sker till Södra Hestra sparbank näst-
kommande dag. Banken skickar sedan pengarna 
vidare. I normala fall är pengarna tillgängliga på indi-
videns konto inom tre dagar. Vår betalning till Södra 
Hestra sparbank har en avvikelse på under 1 %.

Vuxnas lärande Du som studeranden utformar tillsam-
mans med utbildningsanordnaren en 
plan avseende hur studierna ska läggas 
upp och organiseras där bl.a. validering 
används som metod.

En individuell studieplanering upprättas vid inskriv-
ningen och validering kan genomföras av alla lärare 
och på så sätt uppfylls åtagandet.

Du som studeranden erbjuds en kontakt 
med studie- och vägledare inom tre 
dagar.

En studie- och yrkesvägledare finns dagligen på 
plats hela året. Nöjdhetsgraden mäts genom enkät. 
Indikatorn ligger på 90 % och därmed har nöjdhets-
graden uppfyllts.

Du som företagare kan tillsammans 
med studieanordnaren forma skräddar-
sydda utbildningar för enskild, personal 
såväl som för personalgrupper.

Arbetet sker i en ständig dialog med medverkande 
företag och därmed anses åtagandet uppfyllt

Serviceåtaganden
Redovisning av serviceåtaganden och serviceområden
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Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Forts. Vuxnas lä-
rande  

Du som studerande har möjlighet att 
läsa in högskolekurser på distans

Det har erbjudits högskolekurser och tre har organi-
serats utifrån efterfrågan och åtagandet bedöms 
uppfyllt. I slutet av maj går de studerande ut och då 
kommer de att få möjlighet att besvara en elektro-
nisk enkät där målet är en nöjdhetsgrad på 100 %.

Du som önskar läsa svenska för invand-
rare erbjuds en plats inom sju dagar.

Det sker kontinuerligt en intagning till SFI utbildning 
under året inom tidsramen och åtagandet är uppfyllt 
genom att de studerande kan starta sina studier 
samma dag.

Företag Du som företagare inbjuds till återkom-
mande företagsträffar.

Vi har sex återkommande företagsträffar per år och 
åtagande bedöms därför som uppfyllt.

Du som tänker starta ett nytt företag i 
Hylte kommun erbjuds personlig coach 
under de tre första åren.

Vi har en fortlöpande avstämning om någon vill ha 
personlig coach. Hittills har önskemålet varit begrän-
sat och vi har kunnat tillfredsställa de som velat ha 
(2st) och därmed bedöms åtagandet som uppfyllt.

Du som är företagare erbjuds stöd/lots-
ning i affärs- och kompetensutveckling.

Hylte kommun har en tillväxtrådgivare som enbart 
stödjer företagen och därmed bedöms åtagandet 
vara uppfyllt.

Du som företagare erbjuds en samlad 
kontakt, i form av Företagslots, vid 
ansökan om exempelvis tillstånd och 
andra kontakter med kommunen. 

Arbets- och näringslivsnämnden erbjuder 8-10 ggr 
per år fasta tidpunkter för Företagslotsfunktionen, 
första måndagen i månaden mellan 16:30 och 
18:00. Åtagande bedöms som uppfyllt.
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Revision

Revisionen ansvarar för granskning av kommunens verksam-
heter.

Verksamhetsområden
• Granskning av kommunens verksamheter  

Viktiga händelser under året
• Årlig övergripande granskning delårsbokslut och årsboks-

lut

• Djupgranskningar enligt specifikation nedan

• Upphandlat revisionstjänster/sakkunniga revisorer och 
nytt revisionsföretag är Ernst & Young AB

Ekonomisk analys
Revisionen i Hylte Kommun består av 5 ledamöter och hr un-
der 2010 haft en budget på 705 tkr. Av dessa har 658 tkr an-
vänts. Uppföljning av risk- och väsentlighetsanalys har utförts 
och samtal har skett med alla nämnder och kommunstyrelse. 
Dialog med Stiftelsen Hyltebostäder om verksamheten har 
förts under verksamhetsåret.

Följande granskningar har genomförts under året:

• Risk- och väsentlighetsanalys

• Kostenheten

• Upphandlingar inom Samhällsbyggnads-nämnden

• Överförmyndarverksamheten

• Samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styr-
ning och ledning

• Verkställighet av fullmäktiges beslut från år 2005 till år 
2009

Följande granskningar är pågående och slutredovisas i början 
av år 2011:

• Inre och yttre säkerhet på förskolorna

• Ny granskning av upphandlingar

• Länsgemensamma projekt, förstudie

• Vårdhygien (tillsammans med Regionen och övriga Hal-
landskommuner)

Budget 
2010

Bokslut 
2010

Avv. Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Intäkter 79 77 -2 0 0

Kostnader 784 735 49 642 698

Personal 
kostnader

181 227 -46 184 203

Netto- 
kostnad

705 658 47 642 639

2010 2009 2008

Nettokostnadsandel 0,0 0,0 0,0

Intäktsfinansierat 10,0 0,0 0,0

Skattefinansierat 90,0 100,0 100,0

Ekonomisk resultat, tkr.

Nyckeltal, täckningsgrad, procent
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Överförmyndare

Överförmyndaren ansvarar för förvaltning av huvudmännens 
egendom.

Verksamhetsområden
• Verkställer och handlägger registrerings- och expeditions-

göromål 

• Granskar gode männens förvaltning av huvudmännens 
egendom

• Ger tillstånd till inteckning och försäljning av fast egen-
dom samt överväger frågan om inteckningarnas placering

Budget 
2010

Bokslut 
2010

Avv. Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Intäkter 362 340 -22 184 367

Kostnader 591 630 -39 447 615

Personal 
kostnader

546 586 -40 387 568

Netto- 
kostnad

229 290 61 263 248

2010 2009 2008

Nettokostnadsandel 0,0 0,1 0,0

Intäktsfinansierat 54,0 59,7 62,1

Skattefinansierat 46,0 40,3 37,9

Ekonomisk resultat, tkr.

Nyckeltal, täckningsgrad, procent
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Verksamhetsområden
• Barnomsorg

• Grundskola

• Grundsärskola

• Kulturskola

• Gymnasieskola

 Vildmarksgymnasiet

 Trainee

 IV, Individuella programmet

• Gymnasiesärskola

• Individ och familjeomsorg

 
Läsåret 

2009/2010
Läsåret 

2008/2009

Genomsnittligt meritvärde 
i poäng 195,8 188,8

Andel % Behöriga till 
gymnasiet  87,7  81,3

Andel % som nått målen 
i samtliga ämnen 63,0 62,7

Hylte Jämf kommun Riket

Kostnad per inskrivet 
barn, 1-5 år

92,3 111,2 117,6

Årsarbetare med 
pedagogisk  
högskoleutbildning, i 
procent

43 62 54

Inskrivna barn per 
årsarbetare

5,9 5,4 5,3

Kommunbladet Hylte 
september 2010

Studieresultat 
Övergång till gymnasieskola efter avslutad årskurs 9.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för Hylte kommuns 
skola, barnomsorg och individ- och familjeomsorg 1-20 år. 
Barn- och ungdomsnämnden bevakar att gällande lagstift-
ningen inom barn och ungdomsnämndens ansvarsområden 
efterlevs.

Barn- och ungdomsnämndens nettobudget för 2010 är 
227 993 tkr. Nämnden visar en negativ avvikelse i förhållande 
till budget om 2 590 tkr.  

Viktiga händelser under året
Förskola
Under 2010 föddes 107 barn i Hylte kommun. 87 % av ande-
len födda barn mellan 1-5 år är placerade i förskoleverksam-
heten. Under 2010 tillfördes medel motsvarande tre heltids-
tjänster för att i enlighet med nämndens antagna utvecklings-
mål nå att bemanningen inom förskolan i Hylte kommun ska 
ligga på samma nivå som rikets genomsnitt.

Grundskola
I grundskolan minskar elevantalet mellan läsåret 2010/2011 
och läsåret 2011/2012 med drygt 50 elever. Elevminskningen 
är som tydligast på Örnaskolans högstadium.

Elever/Skola Elevantal lå 2010/2011

Örnaskolan  1-6 117

Örnaskolan   7-9 378

Unnaryd       1-6 82

Kinnared      1-6 62

Landeryd      1-6 51

Torup           1-6 128

Rydöbruk     1-6 39

Elias Fries     1-6 164
Totalt 1021

          ElevStatistik 2011-01-14

Basfärdigheter

Statsbidrag för 2010  har erhållits för åtgärder som syftar till 
att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna 
i syfte att förbättra måluppfyllelsen.

Matematikutveckling
Skolverket har beviljat projektmedel för matematikutveckling. 
Under år 2010 har medel motsvarande 20 procents tjänst fort-
satt avsatts för ändamålet. En hemsida har upprättats i syfte 
att vara till hjälp för såväl elever som lärare och föräldrar i 
grundskolan. En satsning har även gjorts på förskolan. Ett 
nätverk har byggts upp med representanter för alla enheter 
inom kommunen.

http://siris.skolverket.se
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Ombyggnation Örnaskolan – Framtidens skola
Under 2010 har ombyggnationen av Örnaskolan fortskridit. 
Lokalerna skall ge väsentligt bättre förutsättningar för en mo-
dern pedagogik. Lokalerna skall även ge utökade möjligheter 
för ett vidgat samarbete med Kulturskola. 

Hylte Trainee gymnasium
Hylte trainee gymnasium går nu in på sitt tredje läsår. Ut-
bildning ges inom ramen av 12 nationella program. Läsåret 
2010/11 är drygt 100 elever antagna vid Hylte trainee gymna-
sium.  Lärlingsutbildningen bedriver ett nära samarbete med 
arbetslivet via ca 120 arbetsgivare runt om i Halland. Repre-
sentanter från Hylte trainee gymnasium har medverkat vid 
Företagarna i Halland sammankomst under det gånga året. 
Hylte trainee gymnasium har också under året utnämnts till 
jurrymedlem vid Ung företagsamhetsmässan (UF-mässan) i 
tävlingen om bästa hantverk. 

Under 2010 har flertalet kommuner som Lund, Essunga, 
Karlskrona och Landskronas kommuner besökt Hylte trainee 
gymnasium för att studera Hylte kommuns Lärlingskoncept. 

Vildmarksgymnasiet 
60 elever har sin undervisning förlagd till Vildmarksgymna-
siet läsåret 2009/10. Utbildningarna som erbjuds vid Vild-
marksgymnasiet är Naturbruksprogrammet och Barn- och 
Fritidsprogrammet med inriktningarna Jakt- och viltvård, 
Vildmarksliv, Sportfiske, Yrkesfiske och Barn- och fritid med 
utomhuspedagogisk profil. Under 2010 beviljade Skolverket 
Vildmarksgymnasiet riksrekrytering av elever inom inriktning-
en yrkesfiske i sötvatten. Riksrekryterande utbildning innebär 
rätten att ta emot elever från hela landet till ett nationellt, spe-
cialutformat eller individuellt program på samma villkor som 
elever från den egna kommunen. 

Familjecentralen
Lotsen, HVB (Hem för vård och boende), Ensamkommande 
flyktingbarn
Den 1:e oktober öppnade boendet med åtta platser. Tio per-
soner har rekryterats. Ungdomarna är 16-18 år och får sin 
skolgång på Individuella programmet i Hyltebruk.

Fussi- Barngruppsverksamhet
Barngruppsverksamheten har fortsatt med tre grupper under 
2010. Ytterligare 5 ledare har utbildats och medel har erhål-
lits från Länsstyrelsen för att utbilda ledare till föräldraträffar.

Camp Vallsnäs
Sommarlägret omfattade i år tre veckor på grund av långt 
sommarlov som Hylte kommun hade (ombyggnation av Ör-
naskolan). Det var lika populärt som tidigare, ca 180 barn 
deltog, och verksamheten är permanent med en egen budget 
inom Familjecentralen.

Pågående insatser – socialsekreterare
Ett barn kan ha flera insatser exempelvis insats av kontaktfa-
milj och insats av socialpedagog.
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Pågående insatser - socialpedagog
35 barn har insats av socialpedagog

Ekonomisk analys
Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en negativ avvikelse 
mot budget med 2 590 tkr. De största negativa avvikelserna 
svarar verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesärskolan 
för och förskola och fritidshem, medan grundskolan och för-
valtningsgemensamma kostnader uppvisar positiv avvikelse.

Kulturskolan
Kulturskolan uppvisar en negativ avvikelse mot budget med 
187 tkr. Avvikelsen beror dels på uteblivna intäkter på grund 
av färre antal inskrivna elever samt personalkostnader. 
 
Förskola/ Pedagogisk omsorg /Skolbarnomsorg
Förskolan uppvisar en negativ avvikelse i förhållande till bid-
get med 2 081tkr. Avvikelserna finns främst på de interna 
kostnaderna såsom kost och städ, men även bidrag till frisko-
lor och interkommunala avgifter.  Fritidshemmen uppvisar en 
negativ avvikelse med 701 tkr vilket också till största delen 
beror på interna kostnaderna men även personalkostnader.

Förskoleklass
Förskoleklass uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 
139 tkr. Tjänsterna inom förskola och fritidshemmen går del-
vis in i varandra och är svåra att specificera för respektive 
verksamhet.

Grundskola/ Särskola/ Asylundervisning
Grundskola, särskola och asylundervisning visar en positiv 
avvikelse mot budget med 1 366 tkr. Grundskolans positiva 
resultat härrörs delvis till de interkommunala intäkterna och 
skolskjutsarna. Däremot uppvisar följande  rektorsområden 
negativa resultat för verksamheten reguljär undervisning, Örna-
skolan (-1 478 tkr) Elias Fries (-481 tkr) och  Torup (-381 tkr). 
De negativa avvikelserna beror till största delen på personal-
kostnader, och interna kostnader. 
Under året har Örnaskolan särredovisat kostnader som upp-
kommit i samband med renoveringen, totalt har 282 tkr bok-
förts.

Gymnasieskola/ Gymnasiesärskola
Negativ avvikelse mot budget för gymnasieskolan uppgår till 
2 155 tkr och för gymnasiesärskolan till 877 tkr. Avvikelsen 
härrörs dels till interkommunala avgifter, 1 730 tkr, men även 
Hylte kommuns egna program visar negativ avvikelse i förhål-
lande till budget med totalt 1 278 tkr, undantaget  IV (indivi-
duella programmet) som följer avsatt budget.  

Under året har Vildmarksgymnasiet arbetat med att hamna 
inom ram, bland annat har antal tjänster minskat och externa 
lokaler sagts upp. Negativ avvikelse beror också på färre ele-
vintäkter än budgeterat, totalt 2 152tkr. Vilket dels beror på 
färre elever än planerat samt att Trainee inte erhållit fastställd 
taxa fullt ut från alla kommuner. Hemkommunerna har häv-
dat att man har motsvarade program och då gäller hemkom-

Ärendetyp Antal

Anmälningar 301

Utredningar 271

Pågående insatser:  

Socialsekreterare 104

Socialpedagog 35

Barn/ungdom med Kontakt-
person 21

Barn/ungdom med Kontakt-
familj 18

Vårddygn institution 615

Vårddygn familjehem 6694

Nyckeltal 2010
Individ - och familjeomsorgen
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munens taxa. Personalkostnaderna på Trainee uppvisar dock 
en positiv avvikelse mot budget med 1 164 tkr. 

Förvaltningsgemensamma kostnader
Förvaltningsgemensamma kostnader uppvisar en positiv avvi-
kelse i förhållande till budget med 1 288tkr. På verksamheten 
finns budgeterat för rehabiliteringsinsatser som inte utnyttjats 
under året. 
 
Familjecentralen
Familjecentralen uppvisar en positiv avvikelse i förhållande 
till budget med 616tkr. Det är främst verksamheterna Insti-
tutionsvård - och Öppna insatser för barn och ungdom som 
svarar för överskottet. Vilket beror på att få barn har varit pla-
cerade under året och att bidrag från Länsstyrelsen erhållits. 

Framtiden
Under 2010 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Hylte 
kommun. Samtliga verksamheter som förskola, grundskola, 
skolbarnomsorg, gymnasieutbildning granskades. En stor ut-
maning för barn och ungdomsnämnden består i att öka an-
delen elever med behörighet till gymnasieskolan, vilket både 
framhålls i barn och ungdomsnämndens kvalitetsanalys 2010 
och i Skolinspektionens granskningsrapport.

 2010 2009 Avv

Antal anställda 359 359 0

     Tillsvidareanställda 315 320 -5

     Visstidsanställda 44 39 5

Andel män % 14% 14% 0

Andel kvinnor % 86% 86% 0

Medelålder (år) 44,7 44,5 0,2

Medelsysselsättning (%) 94,2 94 0,2

Antal pensioneringar 7 13 -6

Lönekostnader (mkr) 127,4 125,7 1,7

Personalkostnader (mkr) 128,3 126,7 1,6

Årsarbetare 296,6 298,8 -2,2

Personalen i siffror
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 2010 2009 Diff

Totalt för alla arbetstagare 3,28 4,79 -1,5

-kvinnor 3,73 5,39 -1,7

-män 0,92 1,59 -0,7

-personer upp till 29 år 1,72 4,46 -2,7

-personer mellan 30-49 år 3,3 4 -0,7

-personer 50 år och äldre 3,76 6,16 -2,4

Andel långtidssjuka* 32,99 53,11 -20

Nyckeltal för sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie arbetstid

Verksamhet
Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Nämnd- och styrelse-
verksamhet 411 318 93 356 366

Kulturskolan 1 563 1 750 -187 1 608 1 428

Fritidsgårdar 229 228 1 196 334

Förskola, ped. om-
sorg, skolbarnomsorg 42 210 45 092 -2 882 43 930 41 725

Förskoleklass 2 974 2 835 139 3 089 3 153

Grundskola, särskola, 
asyl 101 998 100 633 1 365 99 440 98 672

Gymnasieskola 52 352 54 508 -2 155 56 369 52 300

Gymnasiesärskola 4 446 5 323 -877 4 428 3 391

Förvaltningsgemen-
samt 6 886 5 598 1 288 5 345 4 463

Administration 2 664 2 654 10 2 586 2 454

Familjecentralen 12 260 11 644 616 10 230 10 033

Total 227 993 230 583 - 2 590 227 578 218 319

Nettokostnad för verksamheten, tkr

Kostnadsspecifikation, tkr

Verksamhet
Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Intäkter -34 499 -38 919 4 420 -36 666 -28 308

Entreprenad 120 661 126 824 -6 163 123 381 114 919

     Varav interna köp 51 030 52 023 -993 48 371 43 914

Personal 129 738 128 249 1 489 126643 118 674

Övriga kostnader 12 094 14 429 - 2 335 14 220 13 034

Nettokostnad 227 993 230 583 -2 590 227 578 218 319

*sjukdom 60 dagar eller 
mer av total sjukfrånvaro
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Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Förskola Du som är i behov av barnomsorg  
erbjuds plats inom 4 månader

Åtagandet är delvis uppfyllt. Kontroll genomförd av 
barnomsorgshandläggningen under perioden jan - 
juni 2010. Under årets sex första månader har totalt 
72 barn placerats i förskolan varav 61 barn är nya 
placeringar, resterande är omplacerade barn dvs barn 
som redan har förskoleplacering men som efter öns-
kemål omplacerats. Av dessa 61  placerade barn har 
ca 30 % inte erbjudits placering inom fyra månader. 
Förseningen i dessa fall uppgår till 2-4 veckor och i 
något enstaka fall något längre.  

Ditt barn erbjuds utevistelse i en utveck-
lande miljö.

Åtagandet är delvis uppfyllt. Inom förskolan erbjuds 
utevistelse med ett pedagogisk planerat och genom-
fört innehåll. Verksamheten ser dock förbättringsom-
råden som till exempel att uteverksamheten i större 
utsträckning ska kopplas till verksamheten som be-
drivs inomhus i enlighet med läroplanen för försko-
lan. Verksamheten inom förskolan ska genomsyras 
av en helhetssyn på barnets utveckling och lärande.  
Kopplat till detta förutsätts avsatt tid för planering 
och uppföljning.

Ditt barn kommer till en förskola som 
erbjuder en pedagogiskt planerad verk-
samhet.

Åtagandet är delvis uppfyllt. Andelen årsarbetare 
med pedagogisk högskoleutbildning är 43 %. 
I jämförelse med andra varuproducerande kommu-
ner och i jämförelse med riket i stort är andelen låg. 
Andelen förskollärare inom förskoleverksamheterna 
har dock ökat de senast åren efter aktivt rekryte-
ringsarbete.

Ditt barn får delta i kulturella upplevelser 
som litteratur, dans mm.

Åtagandet är delvis uppfyllt. Förskoleverksamheten 
utgår från barnens lust till lärande. Verksamheterna 
använder dagligen litteratur och sång/rim för att 
utveckla barnets talspråk och ordförråd och för att 
stärka barnet att genom talspråket uttrycka tankar 
och känslor i kommunikationen med andra.  

Du som förälder erbjuds enskilt samtal 
om ditt barn två gånger per år.

Åtagandet är delvis uppfyllt. I skolverkets rapport 
efter genomförd tillsyn som genomförts under 2010 
framhålls att inte alla förskolor säkerställer att perso-
nalen för fortlöpande samtal med barnens föräldrar 
om barnens utveckling och lärande. Vid utvärdering 
av åtagandet i slutet av 2010 har den låga svars-
frekvensen inte kunna motsäga Skolinspektionens 
slutsats.

Grundskola Du erbjuds skolgång på en skola i ditt 
upptagningsområde.

Åtagandet är uppfyllt. Antalet val utanför upptag-
ningsområdet förekommer i begränsad omfattning.

Du erbjuds en trygg och säker skolskjut-
stransport till skolan om avståndet från 
bostaden är 2 km om du går i förskole-
klass- år 3, 3 km om du går i år 4-6 och 
4 km om du går år 7-9. 

Åtagandet är delvis uppfyllt. Under året har skol-
skjutstransport kontrollerats. Personalen åker med 
skjutsen och sammanställer en rapport som delges 
Barn- och ungdomsnämnden. Sammanställningen 
visar att skjutsarna fungerar väl. Dock har en skola 
inte lämnat in någon rapport på grund av tidsbrist. 
Mot bakgrund av detta anser Barn- och ungdoms-
kontoret att åtagande delvis är uppfyllt och arbete 
pågår för att säkerställa att samtliga enheter lämnar 
in sina rapporter.

Serviceåtaganden
Redovisning av serviceåtaganden och serviceområden
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Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Du skall inte utsättas för krän-
kande behandling eller utanförskap.

Åtagandet är inte uppfyllt. Föregående års enkätun-
dersökning som genomfördes har inte kunnat ge-
nomföras. 

Skolinspektionen påvisade vid sitt besök brister i ar-
betet kring kränkande behandling och utanförskap. 
Kritiken riktar sig främst till en enhet men frågan har 
diskuterats flitigt bland rektorerna för övriga rektors-
områden. På Örnaskolan som framförallt kritiserades 
i Skolinspektionsrapporten har man infört konceptet 
Friends på samtliga stadier. Utbildning för personal 
och elever har genomförts. Ett trygghetsteam är in-
rättat på Örnaskolan med syfte att bevaka trygghets-
frågor. Information och kompetensutveckling har ge-
nomförts kring våld/intolerans i syfte att öka medve-
tandegraden både hos personal, elever och föräldrar. 
Arbetet med att revidera nuvarande likabehandlings-
plan i samverkan med elever och personal är pågå-
ende och är en del i det målinriktade arbetet med att 
motverka kränkande behandling.

Målet kan inte anses vara uppfyllt men aktiviteter har 
initierats för att förebygga kränkande behandling och 
utanförskap

Du kommer aktivt att kunna delta i de-
mokrati- och jämställdhetsarbete under 
din skoltid

Åtagandet är uppfyllt. Rektorerna låter meddela att 
klassråd och elevråd hålls regelbundet.

Du har möjlighet att mot avgift delta i 
kulturskolans verksamhet (musik, dans, 
bild, mm)

Åtagandet är delvis uppfyllt. 28 % av grundskolan 
elever deltar i någon form i Kulturskolans verksam-
het. Målet om 30 % är således inte uppfyllt till fullo 
men Kulturskolan arbetar aktivt på att bredda utbud 
och marknadsföra sin verksamhet. Barn- och ung-
domskontoret anser att arbete pågår och att målet 
bör anses uppfyllt.

Du får tydlig information om mål och 
betygskriterier samt motivering till Dina 
betyg och Du skall kunna påverka ditt 
lärande genom Din individuella studie-
plan.

Åtagandet är uppfyllt. Uppföljning ska ske minst två 
gånger per termin i samband med utvecklingssamtal. 
Målet anses uppfyllt då alla elever erbjuds utveck-
lingssamtal minst två gånger om året

Du som förälder till elev i grundskolan 
år 7-9 erbjuds information om och del-
aktighet i Örebro prevention program 
(ÖPP)

Åtagandet är uppfyllt. Programmet har genomförts.

Fritidshem Du som är i behov av skolbarnomsorg 
erbjuds det inom fyra månader

Ditt barn  erbjuds utevistelse i en ut-
vecklande miljö

Ditt barn har möjlighet att påverka 
innehållet i verksamheten

Du som förälder erbjuds enskilt samtal 
om ditt barn två gånger per år.
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Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Kommentar

Serviceåtagandena inom skolbarnom-
sorgen har utvärderats på för få enheter 
för att barn och ungdomskontoret kan 
dra slutsatser för samtliga verksamhet 
inom skolbarnomsorgen. Barn och ung-
domskontoret kommer att arbeta vidare 
med frågan under 2011.

Gymnasieskola Vildmarksgymnasiet och Hylte Trai-
neegymnasium

Du undervisas av lärare som har kompe-
tens i sitt ämne.

Åtagandet är uppfyllt. Den totala kärnämnesbehö-
righeten för de två gymnasieenheterna uppgår till 
92 %. 

Du får tydlig information om målen och 
betygskriterierna i varje kurs och motive-
ring till dina betyg och du ska kunna på-
verka ditt lärande genom din individuella 
studieplan

Åtagandet är uppfyllt. Uppföljning skall ske minst två 
gånger per termin i samband med utvecklingssamtal. 
Målet anses uppfyllt då alla elever erbjuds utveck-
lingssamtal minst två gånger om året.
Elevenkäten visar i stort att eleverna är nöjda med 
informationen de får gällande mål, betygskriterier, 
motiveringar till betyg och deras möjlighet att kunna 
påverka sin utbildning genom sin studieplan.

Du får vara med och planera undervis-
ningen och utvärdera dina kurser

Åtagandet är delvis uppfyllt. Elevenkäten visar att 
eleverna inte känner att de är tillräckligt delaktiga i 
att planera undervisningen och utvärdera sina kurser.
Eleverna på Traineegymnasiet och Vildmarksgymna-
siets känner sig måttligt involverade i planeringen 
av undervisningen. Resultaten gällande utvärdering 
av kurser visar att Traineegymnasiets elever känner 
att de i större utsträckning, än Vildmarksgymnasiets 
elever, inte är delaktiga i utvärderingen av sina kur-
ser.

Du ges möjlighet att läsa kurser som ger 
behörighet till högskolestudier

Åtagandet är inte uppfyllt. Andelen elever behöriga 
till högskola av de elever som fick slutbetyg på Vild-
marksgymnasiet uppgår till 64,7 %, uppnåendemål 
är minst 70 %. Ingångsvärdet på eleverna var sämre 
än tidigare år, då 3 av 17 elever var Priv-elever, utan 
godkända grundskolebetyg. Traineegymnasiets reslu-
tat är inte redovisade då de inte har avgångselever 
än.
Elevenkäten visar att eleverna känner att de inte får 
information i den utsträckning de behöver gällande 
kurser för behörighet till högskolan.

Du ska känna delaktighet, trygghet och 
gemenskap under din skolvistelse.

Åtagandet är delvis uppfyllt. Resultaten från eleven-
käten visar att eleverna på Vildmarksgymnasiet kän-
ner mer trygghet, mer gemenskap med övriga elever 
och personal och mer delaktiga än vad eleverna på 
Traineegymnasiet gör. Resultaten visar hög andel 
nöjda elever gällande trygghet, gemenskap och del-
aktighet i skolan.
Likabehandlingsplanen skall revideras årligen med 
eleverna men detta har inte skett under 2010.
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Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Individuella programmet

Du som ej är behörig att antas till 
nationellt program i gymnasieskolan 
för inom ramen för det individuella 
programmet möjlighet att läsa upp 
dina grundskolebetyg till lägst God-
känd.          

Åtagandet är uppfyllt. Resultaten från IV visar att 
behörigheten efter ett år uppgick till 66 %, då 
av totalt 21 elever på IV var 14 behöriga vid VT-
2010 slut, sju st blev ej behöriga. Målet på 50 % 
gymnasiebehörighet efter ett år är uppfyllt.

Resultaten från IVIK visar att av totalt 15 elever blev 
fyra st behöriga och 11 blev inte behöriga. Av dessa 
4 gick alla vidare till gymnasiet och 2 gick över till 
annan verksamhet.

Du undervisas av lärare som har 
kompetens i sitt ämne

Åtagandet är delvis uppfyllt. tre av fyra lärare har 
formell lärarbehörighet, 75 %. Målet uppnås inte då 
indikatorn säger 90 % behörighet bland undervisan-
de lärare. Den lärare som inte har formell behörighet 
har dock högskoleutbildning i undervisande ämnen.

Du får tydlig information om målen 
och betygskriterierna i varje kurs och 
motivering till dina betyg och du ska 
kunna påverka ditt lärande genom 
din individuella studieplan.

Åtagandet är uppfyllt. Uppföljning skall ske minst två 
gånger per termin i samband med utvecklingssamtal. 
Målet anses uppfyllt då alla elever erbjuds utveck-
lingssamtal minst två gånger om året. 
Elevenkäten visar i stort att eleverna är nöjda med 
informationen de får gällande mål, betygskriterier, 
motiveringar till betyg och deras möjlighet att kunna 
påverka sin utbildning genom sin studieplan.

Du får vara med och planera undervis-
ningen och utvärdera dina kurser

Åtagandet är uppfyllt. Resultaten av elevenkäten 
visar att eleverna på IV är nöjda med sin delaktighet 
och möjlighet att planera sin undervisning och att 
kunna utvärdera sina kurser

Du ska känna delaktighet, trygghet och 
gemenskap under din skolvistelse

Åtagandet är uppfyllt. Likabehandlingsplanen är re-
viderad tillsammans med eleverna.Enkäten visar hög 
andel nöjda elever gällande trygghet, gemenskap 
och delaktighet i skolan.
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Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och 
sjukvård, insatser enligt socialtjänstlagen och insatser en-
ligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. 

Viktiga händelser under året

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-17 att inte införa 
LOV (Lagen om valfrihet) i Hylte kommun.

Vid sitt februarisammanträde beslutade omsorgsnämnden att 
vid stor efterfrågan på plats på korttidsenheten på Malmagår-
den kunde två personer dela ett rum. Omsorgsnämnden fat-
tade 2010-06-16 beslut om att inte förlänga möjligheten till 
dubbelrum.

Vid sitt decembersammanträde beslutade omsorgsnämnden 
att utöka timantalet för anhörigavlösning till maximalt 20 
timmar/månad och att biståndsbeslutet ska fattas i enlighet 
med de av omsorgsnämnden fastställda kriterierna. Utvärde-
ring presenteras för omsorgsnämnden i januari 2012. 

Det förebyggande och individuella anhörigstödet är under ut-
veckling i Hylte kommun för att underlätta anhörigvårdarens 
situation, fysiskt, psykiskt och socialt. Det finns genom vår 
anhörigkonsulent tillgång till avlösning i hemmet, anhörig-
grupper, enskilda samtal, stödplaner, föreläsningar med mera, 
korttidsplatser i form av avlastning/ växelvård, dagverksamhet 
för människor med demenssjukdom. 

Frivilligverksamheten ”Guldkanten”,  har bidragit med viktiga 
och kvalitets höjande funktioner. Social gemenskap varvas med 
bland annat kafé, underhållning, informationstillfällen och te-
madagar, ”må-bra grupp”, fysiska aktiviteter, matlagning och 
studiebesök. Under året har ytterligare en frivilliggrupp bildats 
i Torup som kallar sig för ”Hjälpande hjärtan”, i Unnaryd 
samverkar frivilliga med en diakonal väntjänstgrupp. Frivil-
ligverksamheten har bildat en rådsgrupp som har till uppgift 
att ha en sammanhållande funktion till stöd för de anhöriga. 

Nya länsövergripande avtal för den kommunala hälso- och 
sjukvården gäller från och med 2009-01-01. Omsorgstagare 
med enbart serviceinsatser eller trygghetslarm har överlämnats 
till närsjukvården. Kommunens verksamhet utför en del av in-
satserna genom tjänsteköp, gäller även för palliativ vård.

I slutet av året avslutades två projekt som pågått med stöd 
av stimulansmedel. Demensteamet inryms nu i ordinarie verk-
samhet och fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet. Dietis-
ten som varit anställd i Kostprojektet har avslutat sitt uppdrag. 
Dietisten har bland annat utbildat medarbetarna i kost och 
nutrition, arbetat fram rutiner och riktlinjer, tagit fram upp-
följningsmaterial för att bedöma nattfastan på särskilt boen-
de. Verksamheterna fortsätter utvecklingen och uppfölj ningen 
med hjälp av de metoder som dietisten har arbetat fram.

För att försöka anpassa verksamheterna till behoven har arbete 
påbörjats med att se över möjligheter till en eventuell framtida 

Verksamhetsområden 
• Omsorg om människor med funktions-

hinder i behov av stöd och hjälp genom 
omsorg i hemmet, korttidsvistelse, sär-
skilt boende, anhörigstöd, kommunal 
hälso- och sjukvård. 

• Omsorg om människor med funktions-
hinder i behov av stöd och service enligt 
LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade).
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resursfördelningsmodell. För att kunna följa den utförda tiden 
behöver verksamhetssystemen kompletteras med insatsregist-
rering vilket underlättar styrning och ledning. Omsorgskon-
toret började under våren använda en modell för vårdtyngds-
mätning i särskilt boende, bostäder med särskild service och 
i dagverksamheterna. Det är en modell som är framtagen av 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och som på ett enkelt sätt 
beskriver vård/omsorgstyngden. De uppmätta värdena kan 
användas som underlag i en framtida resursfördelningsmodell.

Medarbetarna i omsorg i hemmet i Unnaryd och det särskilda 
boendet i Långaryd har påbörjat ett samarbete för att utveckla 
och prova en metod som innebär att ”arbeta ute och inne” det 
vill säga medarbetarna arbetar både på det särskilda boendet 
och ute i ordinärt boendet. 

Omsorgstagare med neuropsykiatrisk problematik och dub-
beldiagnostik har tillkommit inom den socialpsykiatriska en-
heten (dagverksamhet och boendestöd). För att utveckla ar-
bete på hemmaplan och undvika mer kostsamma institutions-
placeringar är boendestödsteam under utveckling för att stötta 
enskilda med stora omsorgsbehov i det egna boendet. 

Tillsammans med Äldresäkerhetsrådet anordnade medar-
betare vid ”Kommunrehab” en seniormässa med cirka 300  
besökare. 

Med stöd av projektmedel från Leader, har en 
förstudie om intresse för en träningsträdgård 
genomförts under året. Det finns intresse av att 
bidra med ekonomiskt stöd för den fortsatta 
driften från Lions klubb och Henoch Johanssons 
fond. Planering för att söka ytterligare projekt-
medel för ett genomförande pågår.

Under året har medarbetare från Kommunreha-
bilitering deltagit i fler vårdplaneringar för att 
inför hemgång få en bättre planering gällande 
behov av hjälpmedel och träningsinsatser. Istäl-
let för att omsorgstagare som är utskrivnings-
klara på sjukhuset beviljas korttidsvistelse för 
träning, har ”Hemrehab” provats vid några till-
fällen. Det förebyggande utvecklingsarbetet med 
”Hemrehab” fortsätter, men kräver utökning av 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Ekonomisk analys
Bokslut visar en positiv avvikelse mot budget 
motsvarande 442 tkr. Bokslutet inkluderar en 
lönekompensation om 1 870 tkr och volym-
ökningen balanseras bland annat mot den posi-
tiva avvikelsen om 890 tkr avseende smittskydd.

Behoven i verksamheterna har ökat under året, 
framförallt inom den socialpsykiatriska enheten. 
Enligt kostnadsspecifikationen finns ett över-
skott på intäkter motsvarande 4 175 tkr. I dessa 
finns intäkter kopplade till projekt för motsva-
rande 2 244 tkr.

Verksamhet
Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Intäkter -29 212 -33 387 4 175 -30 980 -28 503

Entreprenad 31 332 33 140 -1 808 31 466 30 526

     Varav interna köp 22 048 21 969 79 23 152 22 311

Personal 127 562 130 374 -2 811 128 041 119 286

Övriga kostnader 10 977 10 091 886 10 167 9 250

Nettokostnad 140 660 140 218 442 138 694 130 560

Kostnadsspecifikation, tkr

Verksamhet
Summa 
budget

Bokslut 
2010

Avvikelse 
mot bud-
get 2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Nämnd- och styrel-
severksamhet 307 331 -23 397 417
Vård o omsorg SoL 
& HSL 107 074 106 647 427 102 934 97 669
Insatser enligt LSS 
& LASS 20 736 21 653 -917 18 359 16 666
Färdtjänst 0 0 0 0 7
Förebyggande 
verksamhet 4 780 4 646 133 4 302 3 882
Kontorsledning 6 873 6941 -67 12 702 11 919
Smittskydd 890 0 890 0 0
Total 140 660 140 218 442 138 694 130 560

Nettokostnad för verksamheten 
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Projektmedel budgeteras inte och alla intäkter motsvaras av en 
lika stor kostnad, varav en stor del är personalkostnader. Det 
innebär att omsorgskontoret på intäktssidan egentligen har 
en positiv avvikelse mot budget motsvarande 1 931 tkr, vil-
ket inkluderar intäkter för försäljning av verksamhet till när-
sjukvård, migrationsverket och andra kommuner och ökade 
intäkter på grund av ökad beläggning på särskilt boende och 
korttidsenheten.

Boende

Serviceåtagandet fullföljs inom antagen budget och visar en 
positiv avvikelse mot budget motsvarande 683 tkr fördelat på 
särskilt boende 549 tkr och förebyggande verksamhet 133 tkr.

Serviceåtagandet omfattar kommunrehabilitering och kom-
munens särskilda boenden. Dagverksamhet och träning är 
viktiga aktiviteter för att öka, bibehålla och träna upp den en-
skildes färdigheter och förutsättningar för att leva ett så själv-
ständigt liv som möjligt. Verksamheten som är förebyggande 
till sin karaktär, medför att mer omfattande och kostnadsin-
tensiva omsorgsbehov kan förebyggas. Verksamheten behöver 
utökas med arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att kunna 
tillgodose behoven i verksam heterna.

I åtagandet ingår även kommunens 133 lägenheter i särskilt 
boende, inklusive tio korttidsplatser. Under första halvåret 
2010 var de särskilda boendena och korttidsenheten under 
längre perioder fullbelagda vilket har inneburit ökade kost-
nader för extra personalförstärkning och utskrivningsklara. 
Omsorgsnämndens alla verksamheter har arbetat intensivt 
med personalsamordning för att minimera kostnaderna.

Omsorg i hemmet

Serviceåtagandet fullföljs inom antagen budget och visar en 
positiv avvikelse mot budget motsvarande 280 tkr inklusive 
intäkter för utförda hälso- och sjukvårdsinsatser från närsjuk-
vården. Omsorg i hemmet samt boendestöd och dagverksam-
het för människor med psykiskt funktionshinder visar en ne-
gativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande 332 tkr 
respektive 383 tkr.

Serviceåtagandet omfattar sjukskötersketeamet, omsorg i 
hemmet, boendestöd och dagverksamhet för människor med 
psykiskt funktionshinder samt dagverksamhet för människor 
med demenssjukdom.

Genom planeringsverktyget TES möjliggörs en jämförelse av 
planerad tid. Den planerade tiden är den tid, som utifrån om-
sorgshandläggarnas beställning, verksamheterna planerar att 
utföra hos omsorgstagaren, exklusive resor och övrig personal 
tid. Den planerade tiden uppdateras kontinuerligt i arbets-
grupperna och är den tid som i dagsläget närmast beskriver 
utförd tid. Under 2010 har den planerade tiden ökat med cirka 
7 % i jämförelse med 2009 Insatsen avlösning i hemmet, inom 
ramen för anhörigstöd, har under de två senaste åren ökat 
med cirka 80 %. 

Kommunens sjuksköterskor finns i en samlad organisation 

Budget Bokslut Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2008

Nettokost-
nadsandel

29,9 29,5 29,7 28,8 

Intäktsfinan-
sierat

16,8 19,2 18,1 17,9

Skattefinan-
sierat

83,2 80,8 81,9 82,1

Nyckeltal, procent
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och arbetar med hälso- och sjukvård tillsammans med övriga 
med arbetare. Den samlade organisationen har inneburit sam-
ordningsvinster och ökad flexibilitet och minskade kostnader 
för fyllnads- och övertidsersättning.

I Hyltebruk bedrivs två individuellt behovsprövade dag-
verksamheter för människor med psykiskt funktionshinder 
och för människor med demenssjukdom. 

Dagverksamheterna arbetar förebyggande för att främja kvar-
boende, bryta social isolering och stärka självständigheten hos 
den enskilde omsorgstagaren. Inom den socialpsykiatriska en-
heten (dagverksamhet och boendestöd) har det utanför bud-
getram, tillkommit ärenden med en komplicerad neuropsy-
kiatrisk problematik/dubbel diagnostik. För att undvika mer 
kostsamma institutions placeringar är boendestödsteam under 
utveckling för att stötta enskilda med stora omsorgsbehov i det 
egna boendet. Boende stöd har under två senaste åren utökats 
från 12 till 25 ärenden, ca 108 %, varav fyra med omfattande 
omsorgsbehov. De två mest omfattande ärendena har under 
sista halvåret 2010 krävt en personalbemanning om cirka 7,94 
årsarbetare. Verksamheten kommer att behöva utökade medel 
för att kunna verkställa kommande behov.

Anhörigstöd
Verksamheten fullföljs inom antagen budget och visar en po-
sitiv avvikelse i förhållande till budget motsvarande 27 tkr. 
Verksamheten utvecklas i enlighet med uppsatta mål för 
mål- och resursperioden, utveckling av anhörigstöd inom LSS 
verksamhetsområde och socialpsykiatrin är påbörjat. Anhö-
rigstödet är förebyggande till sin karaktär och till för den som 
dagligen eller kontinuerligt vårdar en anhörig eller närstående 
med stora omsorgsbehov.

Boende LSS
Serviceåtagandet fullföljs inom antagen budget och visar en 
positiv avvikelse motsvarande 358 tkr. Verksamheten omfat-
tar insatser i form av boende för personer med sådant behov 
tillhörande LSS personkrets. Verksamheten har under året 
fortsatt att arbeta med personalanpassning i förhållande till 
behov vilket har genererar den positiva avvikelsen. I kommu-
nen finns två gruppbostäder belägna i Hyltebruk och Torup. 
Till och med 2012 beräknas cirka sju ungdomar ha behov av 
serviceboende. Planering för den nya boendeformen pågår.

Stöd och service i hemmet
Serviceåtagandet fullföljs inte inom antagen budget och visar 
en negativ avvikelse motsvarande 1 275 tkr. Verksamheten 
omfattar personlig assistans, daglig verksamhet samt övriga 
insatser enligt LSS .

Personlig assistans visar en negativ avvikelse om 1 461 tkr. 
Verksamheten personlig assistans beviljas av kommunen en-
ligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
och av Försäkringskassan enligt LASS (Lag om assistansersätt-
ning). Kommunen har kostnadsansvar för de första 20 bevil-
jade timmarna per vecka i varje LASS-ärende. 

Personalsituation

2010 2009 Avv

Antal anställda 325 323 2

     Tillsvidareanställda 308 312 -4

     Visstidsanställda 17 11 6

Andel män % 3,2 3,5 -0,3

Andel kvinnor % 96,8 96,5 0,3

Medelålder (år) 46,4 46,2 0,2

Medelsysselsättning (%) 83,9 83,7 0,2

Antal pensioneringar 9 11 -2

Lönekostnader (mkr) 129,7 127,2 2,5

Personalkostnader (mkr) 130,4 128,1 2,3

Årsarbetare 258,4 261 -2,6

Personalen i siffror
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Den negativa avvikelsen beror på att kommunen har utfört 
personlig assistans i avvaktan på beslut från Försäkringskas-
san som under året har haft mycket långa handläggningstider.

Daglig verksamhet bedrivs i Hyltebruk och i utlokaliserad 
verksamhet. Medarbetarna i daglig verksamhet utför även 
korttidstillsyn (fritids). På grund av utökat behov av korttids-
tillsyn har verksamheten inte kunna stänga under sommaren. 
Omsorgsnämnden har även kostnad för två externt köpta plat-
ser. I övriga insatser ingår korttidsvistelse/tillsyn, både i egen 
regi och i form av två externa köp, kontaktpersoner, ledsagar-
service, råd och stöd, avlösarservice i hemmet. 

Nämnds- och styrelseverksamhet
Verksamheten har inte fullföljts inom antagen budget och visar 
en negativ avvikelse mot budget motsvarande 23 tkr. Verksam-
heten omfattar förutom nämndens arbete, även det kommu-
nala pensionärsrådet.

Kontorsledning omsorgskontoret
Verksamheten fullföljs inte inom antagen budget och visar en 
negativ avvikelse mot budget motsvarande 67 tkr. Verksam-
heten omfattar bland annat kontorsövergripande kostnader 
för IT och verksamhetssystem, övriga kostnader, fortbildning, 
kortare anpassningsåtgärder, medarbetare i Support och ser-
vice med mera. 

Särskilt boende psykiatri
Verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 429 
tkr. Verksamheten omfattar köp av externa platser. Det har 
tillkommit en placering under året, totalt är fyra personer pla-
cerade externt

Framtiden
För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och mot-
verka mer kostnadsintensiva framtida insatser bör nämnden 
fortsätta att arbeta med förebyggande insatser ur ett rehabili-
terande och habiliterande perspektiv. ”Hemrehab” fortsätter 
att utvecklas, arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar till-
sammans med omsorgshandläggare och kopplas in tidigare för 
att göra bedömning av omsorgstagarens funktion. De kommer 
i allt större utsträckning att delta i olika träffar med arbets-
grupperna i ”omsorg i hemmet” för att snabbare kunna sätta 
in insatser när en omsorgstagare tappar funktion eller om ar-
betssituationen blir för tung. Omsorgstagare och omsorgsas-
sistenter ska bli medvetna om omsorgstagarens resurser istället 
för hjälpbehov. Minskad stimulans, träning, rehabilitering/ 
habilitering, aktivering och social gemenskap kan leda till ökat 
behov av insatser, både i ordinärt och särskilt boende. För att 
kunna arbeta vidare med utveckling av bedömningar, tränings-
möjligheter och vardagsrehabilitering finns behov av förstärk-
ning av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven av dag-
verksamhet och boendestöd med all sannolikhet att fortsätta 
att öka. Nämnden bör fortsätta att utveckla boendestödsteam 
för att kunna arbeta med målgruppen på hemmaplan och där-
med undvika mer kostnadsintensiva insatser. Socialpsykiatrin 
kommer att utveckla arbetet mot mer arbetsinriktad rehabili-
tering.

Särskilt boende 2010 2009
Antal lägenheter inkl. korttidsv. 133 133
Antal möjliga dygn 48 545 48 545
Antal belagda dygn 47 249 47 064
varav korttidsvistelse 2 925 3 144
Beläggning i procent

Särskilt boende 98 98
Korttidsplatser 89 84
Nettokostnad/plats tkr

Särskilt boende 510 525
Korttidsvistelse 566 581
Nettokostnad/plats o dygn, kr

Särskilt boende 1 397 1 435
Korttidsvistelse 1 550 1 590
Omsorg i hemmet

Antal timmar planerad tid 59 934 56 090
Nettokostnad/omsorgstimma 466 497
Boendestöd/Dagverksamhet

Nettokostnad, tkr 5 758 4 386
 -per brukare och dag, kr 393 306

LSS-verksamhet 2010 2009
Daglig verksamhet LSS

Nettokostnad, tkr 3 405 2 943
 -per brukare och dag, kr 580 501
Korttidsverksamhet antal barn 7 7
Nettokostnad, tkr 1 743 1 323
 -per barn, tkr 249 189
Gruppbostad LSS

Torup 6 boende

Nettokostnad, tkr 3 802 3 594
 -per boende, tkr 634 599
Hyltebruk 6 boende 

Nettokostnad, tkr 3 404 3 380
 -per boende, tkr 567 563
Personlig assistans

Antal LASS/LSS-ärenden 14 resp. 
6

15 resp. 
5

Antal beviljade timmar 80 129 69 404
Nettokostnad, tkr 9 175 7 018
 -per ärende, tkr 459 351
 -per timme, kr 115 101
Bruttokostnad, tkr 21 050 18 257
 -per ärende, tkr 1 053 913
 -per timme, kr 263 263

2010  belastar enhetschefernas löner deras egna verksamheter 
för att statistiken till SCB ska bli så rätt som möjligt. För att 
siffrorna ska bli jämförbara har nyckeltalen 2009 räknats om.

Nyckeltal
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Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Anhörigstöd Din ansökan tas om hand utan dröjsmål 
och du får ett beslut hemskickat inom 
fyra veckor.

Åtagandet är uppfyllt

Du kan delta i aktiviteter på anhörig/ 
frivilligcenter för att få gemenskap, 
glädje och inspiration genom att du träf-
far andra anhöriga som du kan dela 
dina erfarenheter med.  
Vi erbjuder dig enskilda stödsamtal och/ 
eller att delta i samtalsgrupper.

Åtagandet är uppfyllt

Vi erbjuder dig föreläsningar och infor-
mationstillfällen som berör din livssitua-
tion.

Åtagandet är uppfyllt

Du får genom kontakt med vår 
anhörigkon sulent tillgång till klassisk 
massage eller fotvård.

Åtagandet är uppfyllt

Tillsammans med dig planerar vi din 
avlösning (i hemmet, dagverksamhet, 
växelvård dusch hjälp) för att du skall 
känna dig trygg och få den avkoppling 
och vila som du har behov av.

Åtagandet är uppfyllt

Boende Din ansökan tas om hand utan dröjsmål 
och du får ett beslut hemskickat inom 
fyra veckor.

Åtagandet är uppfyllt

Du blir bemött med respekt utifrån 
dina unika behov, alla medarbetare har 
tystnadsplikt.

Åtagandet är uppfyllt.

Du får vid behov tillgång till trygghets-
larm. När du larmar får du svar direkt, vi 
kommer till dig inom 15 minuter. 

Åtagandet är delvis uppfyllt. Utav 169 491 
larm är det 166 som inte har besvarats inom 
15 minuter. Larm besvaras via larmtelefon och 
återställs i den boendes lägenhet. Om den 
boende larmar utanför sin lägenhet så sker även 
åtgärden där, utan återställning i lägenheten.  
Arbete pågår.

Du får en personlig kontakt som till-
sammans med dig samordnar dina 
behov av stöd, aktivering och träning i 
en omsorgs plan.

Åtagandet är delvis uppfyllt. Alla har en per-
sonlig kontakt och ca 89 % har en upprättad 
omsorgsplan.Arbete pågår.

Du får tre lagade mål näringsrik mat om 
da gen, mellanmål samt specialkost vid 
behov.

Åtagandet är uppfyllt.

Du får hjälp och stöd med det du inte 
kla rar själv t ex att duscha och annan 
personlig hygien, att stiga upp och gå 
och lägga dig, när du själv vill.

Åtagandet är delvis uppfyllt och följs bland 
annat upp genom synpunktshantering. En 
synpunkt har inlämnats. Åtgärdat genom dialog. 
Att hantera inkomna synpunkter är ett ständigt 
pågående arbete som leder till kontinuerlig 
förbättring över tid. 

Serviceåtaganden
Redovisning av serviceåtaganden och serviceområden

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt
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Serviceområde Serviceåtagande Uppfyllelse

Omsorg i hemmet Din ansökan tas om hand utan dröjsmål 
och du får ett beslut hemskickat inom 
fyra veckor.

Åtagandet är uppfyllt.

Du blir bemött med respekt utifrån dina 
unika behov, alla våra medarbetare har 
tyst nadsplikt.

Åtagandet är uppfyllt.

Du får en personlig kontakt som tillsam-
mans med dig samordnar dina behov 
av stöd, aktivering och träning i en 
omsorgsplan.

Åtagandet är delvis uppfyllt. Alla har en person-
lig kontakt och ca 72 % en upprättad omsorgs-
plan.Arbete pågår.

Om vi får nyckel av dig hanterar vi den 
på ett säkert sätt.

Åtagandet är inte uppfyllt. En nyckel har för-
svunnit, åtgärdat genom anförskaffning av ny 
samt dialog och förbättrade rutiner för nyckel-
hantering.

Du får stöd och hjälp med det du inte 
klarar själv t ex att duscha och annan 
personlig hygien, att stiga upp och gå 
och lägga dig när du själv vill.

Åtagandet är uppfyllt.

Om du har ett trygghetslarm installerat, 
får du vid larm svar direkt från SOS larm-
central därefter kommer vi till dig inom 
45 minuter, både dag och natt.

Åtagandet är inte uppfyllt. Av 15 655 larm har 
alla utom 3 åtgärdats inom 45 minuter. Ett av 
larmen fördröjdes pga att natteamet var upp-
tagna med annat. Vid två av de fördröjda larmen 
ligger orsaken hos larmoperatören.

Bostad med sär-
skild service

Din ansökan tas om hand utan dröjsmål 
och du får ett beslut hemskickat inom 
åtta veckor.

Åtagandet är uppfyllt.

Du blir bemött med respekt utifrån dina 
unika behov, alla våra medarbetare har 
tystnadsplikt.

Åtagandet är uppfyllt.

Du får en personlig kontakt som tillsam-
mans med dig samordnar dina behov av 
stöd, aktivering och träning i en individu-
ell omsorgsplan.

Åtagandet är uppfyllt.

Du får vid behov hjälp och stöd med att 
planera och genomföra aktiviteter i ditt 
dagliga liv.

Åtagandet är uppfyllt.

Stöd och service i 
hemmet

Din ansökan tas om hand utan dröjsmål 
och du får ett beslut hemskickat inom 
åtta veckor.

Åtagandet är uppfyllt.

Du blir bemött med respekt utifrån dina 
unika behov, alla våra medarbetare 
har tystnadsplikt. 

Åtagandet är delvis uppfyllt och följs bland 
annat upp genom synpunktshantering. En syn-
punkt har inlämnats. Åtgärdat genom dialog. 
Att hantera inkomna synpunkter är ett ständigt 
pågående arbete som leder till kontinuerlig för-
bättring över tid. 

Dina behov av stöd, aktivering och trä-
ning planeras 
tillsammans med dig.

Åtagandet är uppfyllt.



Våra räkenskaper

Detta är en sammanställning av kommunens siff-
ror. Här hittar du resultaträkning, balansräkning, 
redovisning av drift, kassaflöden med mera med 
mera.
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(mkr) Not Bokslut 
2010

Budget 
2010

Avvi-
kelse

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Verksamhetens intäkter 1 143,1 125,1 18 138,5 131,8

   varav jämförelsestörande poster    4,8

Verksamhetens kostnader 2 -573 -555,9 -17,1 -551,6 -540,8

   varav jämförelsestörande poster 0,1   4,0

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -23,1 -21 -2,1 -22,3 -21,1

Verksamhetens nettokostnad -453 -451,8 -1,2 -435,3 -430,1

Skatteintäkter 4 345,5 352,6 -7,1 342,2 342,7

Generella statsbidrag o utjämning 5 120,4 111,3 9,1 109,8 104,2

Finansiella intäkter 6 1,6 2,1 -0,5 1,8 1,1

Finansiella kostnader 6 -2,7 -6,1 3,4 -2,8 -8,9

Resultat före extraordinära 
poster

11,8 8,1 3,7 15,7 9,0

Årets resultat 7 11,8 8,1 3,7 15,7 9,0

Utrymme till amortering och 
investering

34,9 29,1 5,8 38,0 30,1

Resultaträkning

(mkr) Not Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Tillgångar

Anläggningstillgångar

   Immateriella anläggningstillgångar 2,8 1,0 1,2

   Materiella anläggningstillgångar 8 380,5 367,8 359,6

   Finansiella anläggningstillgångar 9 2,5 1,9 2,1

Summa anläggningstillgångar 385,8 370,7 362,8

Omsättningstillgångar

   Fordringar 10 50,9 43,3 43,8

   Kassa och bank 0,3 4,5 1,8

Summa omsättningstillgångar 51,2 47,8 45,6

Summa tillgångar 437,0 418,5 408,6

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

   Eget kapital 124,5 128,4 119,4

   Årets resultat 11,8 15,7 9,0

Summa eget kapital 11 136,3 144,1 128,4

Avsättningar

   Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 12 6,0 4,5 5,1

   Övriga avsättningar 13 8,9 10,1 6,6

Summa avsättningar 14,9 14,6 11,7

Skulder

   Långfristiga skulder 14 155,7 158,0 159,2

   Kortfristiga skulder 15 130,1 101,8 109,2

Summa skulder 285,8 259,8 268,4

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 437,0 418,5 408,6

Panter och ansvarsförbindelser

   Pensionsförpliktelser 16 216,3 219,9 215,6

   Övriga ansvarsförbindelser 17 115,7 114,1 115,0

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

(mkr) Not Bokslut 
2010

Bokslut 
2009

Bokslut 
2008

Den löpande verksamheten    

  Årets resultat inkl. justering eget 
kapital

-7,8 15,7 9,0

  Justering för av- och nedskriv-
ningar

3 23,1 22,3 21,1

  Justering för gjorda avsättningar 12 
13

0,3 2,9 -1,1

  Justering för övriga ej likvidpå-
verkande poster

0,1 0,4 -4,7

Medel från verksamheten 13,7 41,3 24,3

  Förändring kortfristiga ford-
ringar

10 -7,6 -1,0 0,9

  Förändring kortfristiga skulder 15 28,3 -5,8 3,7

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

36,4 34,5 29,0

Investeringsverksamheten 

  Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar

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

  Investeringar i materiella an-
läggningstillgångar

8 -37,4 -30,6 -25,7

  Försäljning av materiella anlägg-
ningstillgångar

8 0,0 0,0 0,8

Kassaflöde från investerings-
verksamheten

-37,7 -30,8 -25,9

Finansiering

  Nyupptagna lån 14 0,0 0,0 0,0

  Amortering av skuld 14 -2,3 -1,2 -1,5

  Förändring av långfristiga 
fordringar

9 -0,6 0,2 0,4

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten

-2,9 -1,0 -1,2

Årets kassaflöde -4,2 2,7 1,9

  Likvida medel vid årets början 4,5 1,8 -0,1

  Likvida medel vid årets slut 0,3 4,5 1,8
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(mkr) 2010 2009 2008

1. Verksamhetens intäkter

inkl interna poster 316,2 306,3 284,3

avgår interna poster 173,1 168,2 152,5

Verksamhetens intäkter

   Konsumtionsavgifter 26,6 26,2 23,5

   Barnomsorgsavgifter 5,7 6,0 5,2

   Äldreomsorgsavgifter 2,6 2,9 2,7

   Övriga taxor och avgifter 10,0 8,3 6,8

   Hyresintäkter 10,5 10,0 10,3

   Försäljning 7,4 7,7 8,3

   Bidrag 41,1 39,6 34,1

   Övriga intäkter 17,0 19,7 16,6

   Försäljning av verksamheter  

   och entreprenad 22,2 18,1 19,5

143,1 138,5 127,0

Jämförelsestörande poster

   Reavinst 0,0 0,0 4,8

143,1 138,5 131,8

2. Verksamhetens kostnader

inkl interna poster 746,1 720,3 693,3

avgår interna poster 173,1 168,2 152,5

Verksamhetens kostnader

   Personal 348,9 332,1 327,7

   Material 37,3 36,3 37,2

   Tjänster 25,5 29,9 24,4

   Bidrag 30,6 27,6 25,7

   Köp av verksamhet/tjänster 102,5 103,4 101,6

   Leasing 4,7 4,2 3,3

   Pensioner 20,6 19,3 17,9

   Löneskatt på pensioner 2,6 2,6 2,8

   Övriga kostnader 0,2 0,2 0,2

572,9 555,6 540,8

Jämförelsestörande poster

   Reaförlust 0,1 0,4 0,0

   Förändring semesterlöneskuld 0,0 -4,4 0,0

573,0 551,6 540,8

Tilläggsupplysningar operationell 
leasing

Erlagda leasingavgifter

   Bilar * 2,3 2,3 1,9

   Kontorsmaskiner 1,7 1,3 0,8

   Övrigt 0,7 0,6 0,6

4,7 4,2 3,3

(mkr) 2010 2009 2008

3. Avskrivningar och nedskriv-
ningar

Planenlig avskrivning

   Immateriella anläggningstillgång 0,4 0,4 0,1

   Maskiner och inventarier 4,3 3,8 3,4

   Byggnader och mark 18,4 18,1 17,6

   23,1 22,3 21,1

4. Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 340,5 354,3 345,9

Definitiv slutavräkning 0,3 0,4 -0,7

Preliminär slutavräkning 4,7 -12,5 -2,5

345,5 342,2 342,7

5. Generella statsbidrag

Inkomstutjämning 93,1 94,8 90,0

Kostnadsutjämning 14,3 14,3 12,2

Införandeavdrag och nivåjuste-
ring

2,6 -5,0 -4,0

Utjämningsavgift LSS -16,3 -10,5 -7,5

Fastighetsavgift 16,6 16,3 13,5

Tillfälligt konjunkturstöd 10,1 0,0 0,0

120,4 109,9 104,2

6. Finansiella intäkter och 
kostnader

Finansiella intäkter

   Borgensavgift Hyltebostäder,

   Ränteintäkter, engångsutb. SKL 1,6 1,8 1,1

   mm. 1,6 1,8 1,1

Finansiella kostnader

   Kortfristiga lån 0,1 0,3 1,3

   Långfristiga lån 2,4 2,2 7,4

   Avsättning för pensioner 0,2 0,4 0,2

2,7 2,9 8,9

7. Avstämning mot balanskravet

Årets resultat 11,8 15,7 9,0

   Realisationsvinster 0,0 0,0 -4,8

   Realisationsförlust/nedskrivn 0,1 0,4 0,0

11,9 16,1 4,2

* Upphandling av billeasing pågår varför det för 
närvarande inte är relevant att prognostisera leasing-
kostnader för kommande år.

Noter
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(mkr) 2010 2009 2008

8. Materiella anläggningstill-
gångar

Byggnader och Mark

Ingående bokfört värde 352,7 345,1 339,4

 

Anskaffningsvärde 590,4 564,7 541,2

   Årets investeringar 34,6 26,1 25,0

   Årets försäljningar 0,0 0,0 -5,6

      Varav reavinst/reaförlust -0,1 -0,4 4,8

   Årets aktiveringar -1,9 15,4 -0,7

623,0 590,4 564,7

Avskrivningar 232,0 213,9 196,1

   Årets avskrivningar 18,6 18,1 17,8

250,6 232,0 213,9

Upp- och nedskrivningar -5,7 -5,7 -5,7

Bokfört värde  366,7 352,7 345,1

Specifikation 

   Verksamhetsfastigheter 197,5 194,1 204,7

   Publika fastigheter 121,8 117,7 107,2

   Pågående projekt 32,9 26,6 16,1

   Övriga fastigheter 14,5 14,3 17,1

Summa 366,7 352,7 345,1

Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 14,7 14,5 11,7

Anskaffningsvärde 82,7 78,8 72,8

   Årets investeringar 2,8 3,9 5,6

   Årets aktiveringar 0,2 3,8 0,4

85,7 82,7 78,8

Avskrivningar 68,4 64,7 61,5

   Årets avskrivningar 3,9 3,7 3,2

72,3 68,4 64,7

Upp- och nedskrivningar 0,4 0,4 0,4

Bokfört värde 13,8 14,7 14,5

Specifikation 

   Inventarier 5,3 5,3 5,5

   Datorer 3,6 4,4 4,4

   Övrigt 4,9 5,0 4,6

Summa 13,8 14,7 14,5

(mkr) 2010 2009 2008

9. Finansiella anläggningstill-
gångar

Aktier och andelar 0,7 0,1 0,1

Grundfondskapital koncernbolag 1,7 1,7 1,7

Långfristiga fordringar 0,1 0,1 0,3

2,5 1,9 2,1

10. Fordringar

Kundfordringar

   Konsumtionsavgifter 3,0 2,8 3,9

   Övriga kundfordringar 10,3 8,5 10,3

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 20,4 16,7 16,6

Statsbidragsfordringar 4,7 0,0 2,7

Övriga fordringar 12,5 15,3 10,3

50,9 43,3 43,8

11. Eget kapital

Ingående eget kapital 144,1 128,4 119,4

Justering löneskatt mm -19,5 0,0 0,0

   Årets resultat 11,8 15,7 9,0

136,3 144,1 128,4

12. Avsättning pensionsskuld

Ingående pensionsavsättning 4,5 5,1 5,6

   Förändring pensioner 1,2 -0,5 -0,7

   Förändring löneskatt -0,2 -0,1 0,2

6,0 4,5 5,1

13. Övriga avsättningar

Avsättning deponi 2,9 2,9 2,9

Avsättning omstrukturering 2,7 3,2 3,7

Avsättning arbetslösa ungdomar 3,3 4,0 0,0

8,9 10,1 6,6

14. Långfristig skulder

Ingående låneskuld 158,0 159,2 160,7

   Amortering -2,3 -1,2 -1,5

   Reglering kortfristig del 4,0 4,0 4,0

   Avgår kortfristig del -4,0 -4,0 -4,0

155,7 158,0 159,2

Långivare

Södra Hestra Sparbank 108,2 137,9 19,6

Stadshypotek 0,0 1,1 1,1

SE-banken 0,0 0,0 142,5

Handelsbanken 51,5 23,0 0,0

Nästkommande års amorteringar -4,0 -4,0 -4,0

155,7 158,0 159,2
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(mkr) 2010 2009 2008

15. Övriga kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18,6 4,0 21,8

  Varav kortfristig del av lånekuld 4,0 4,0 4,0

Leverantörsskulder 18,8 16,9 24,8

Personalens skatter och avgifter 23,4 23,4 27,9

  Varav personalens skatter 5,1 4,9 5,0

  Varav semesterlöneskuld, 
övertid

18,3 18,5 22,9

  Varav retroaktiva löner 0,0 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 21,3 22,3 12,9

   Varav skuld till staten/slutavräk. 12,2 14,6 0,0

   Varav utgående moms 3,0 2,6 3,5

Förutbetalda intäkter 7,2 15,0 2,8

Upplupna kostnader 40,8 20,2 18,9

   Varav pensionsskuld 11,2 10,2 9,9

   Varav särskild löneskatt 16,1 4,9 4,6

   Varav upplupen arbetsgivar-
avgift

6,2 0,0 0,0

130,1 101,8 109,1

Limit checkräkningskredit 50,0 50,0 50,0

16. Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelser som ej är 
upptagna bland skulder eller 
avsättningar

  Pensioner intjänade före 1998 172,2 177,0 173,5

 Löneskatt 41,7 42,9 42,1

   Visstidspensioner 2,4 0,0 0,0

216,3 219,9 215,6

17. Övriga ansvarsförbindel-
ser

Stiftelsen Hyltebostäder 112,8 113,0 113,5

Kommuninvest 1,9 0,0 0,0

Enskilda hem 0,2 0,2 0,3

Brännö Folkets Park 0,8 0,9 1,1

Hylte ryttarförening 0,0 0,0 0,1

115,7 114,1 115,0

Fortsättning Noter
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Fortsättning Noter Driftsredovisning

Verksamhet 2010 2009

Nämnds- och styrelseverks 3 719,5 3 901,1

Stöd till politiska partier 539,0 539,0

Revision 658,1 641,6

Övrig verksamhet 4 281,9 4 421,0

Facklig tid 1 312,8 1 332,9

Summa politisk verksamhet 10 511,3 10 835,6

Fysisk och tekniska planer 4 028,9 3 292,1

Näringslivsfrämjande åtgärder 870,9 686,5

Konsument- o energirådgivning 1,7 0,2

Turistverksamhet 300,7 366,9

Gator, vägar o parkering 6 009,8 5 685,6

Parker 1 189,9 1 118,9

Miljö- och hälsoskydd myndig 1 194,8 1 670,4

Miljö- och hälsoskydd håll 57,5 -86,2

Alkoholtillstånd 105,4 130,8

Räddningstjänst 9 684,6 9 420,4

Totalförsvar och samhällsutveckl. -2,9 -77,4

Adm. Samhällsbyggnad 74,5 108,1

Summa infrastruktur 23 515,8 22 343,3

Allmän fritidsverksamhet 1 221,8 1 384,6

Stöd till studieorganisationer 300,0 302,0

Allmän kulturverksamhet, 209,4 176,5

Bibliotek 4 364,4 4 385,8

Musikskola/kulturskola 1 750,6 1 608,3

Idrotts- och fritidsanläggningar 10 147,8 10 294,2

Fritidsgårdar 228,0 195,5

Kultur- och fritidsadministration 1 484,8 1 694,6

Summa fritid och kultur 19 706,8 20 041,5

Öppen förskola 735,5 712,3

Förskola 35 518,8 34 257,7

Familjedaghem 993,6 972,9

Fritidshem 7 842,8 7 986,6

Förskoleklass 2 835,4 3 089,5

Grundskola 96 436,7 94 572,0

Obligatorisk särskola 4 246,3 3 909,8

Gymnasieskola 54 507,6 56 369,3

Gymnasiesärskola 5 322,7 4 428,4

Grundläggande vuxenutbildning 117,0 85,5

Gymnasial vuxenutb. o påbyggn. 1 571,7 1 410,4

Lärcentra 2 183,6 1 919,4

Svenska för invandrare 1 027,9 1 163,0

Nettokostnad för verksamheten, mkr

Verksamhet 2010 2009

Språkskola -49,6 957,9

Förvaltningsgemensamma kostn. 5 343,0 5 087,3

Pedagogisk utveckling 255,4 258,3

Central administration 2 653,4 2 586,0

Summa pedagogisk verksam-
het

221 541,8 219 766,3

Vård o omsorg, SoL o HSL 108 553,8 104 778,0

Insatser enligt LSS och LASS 21 653,2 18 359,2

Färdtjänst 1 231,7 1 658,4

Förebyggande verksamhet 4 646,4 4 301,5

Institutionsvård för vuxna 1 354,5 1 402,5

Institutionsvård för barn 1 074,3 447,9

Familjevård barn 4 342,0 3 670,3

Öppna insatser för vuxna 734,0 584,3

Öppna insatser för barn 2 190,8 2 016,8

Övrig vuxenvård 189,0 131,3

Ekonomiskt bistånd 8 474,9 8 629,4

IFO ärendehandlägg familj 3 625,5 3 704,0

IFO ärendehandlägg vuxen 3 626,2 2 972,5

Familjerådgivning 412,0 391,5

Administration omsorgskont 6 940,5 12 702,4

Summa vård och omsorg 169 048,8 165 750,0

Flyktingmottagande 612,6 518,3

Arbetsmarknadsåtgärder 4 709,2 3 893,1

Summa särskilt riktade insatser 5 321,8 4 411,4

Bostadsverksamhet 0,0 127,0

Buss-, bil-, och spårbunden trafik 4 479,7 4 533,7

Vattenförsörjning och avlopp -55,3 -187,5

Avfallshantering -70,0 327,3

Summa affärsverksamheter 4 354,4 4 800,5

Fördelade lokalhyror 1 752,3 -237,6

Fördelad gemensam verksam 18 415,9 18 865,7

Förs. verksamheter intern 1 328,7 208,0

Summa fördelade kostnader 21 496,9 18 809,1

Totalt 475 497,6 466 757,7
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(mkr) Basbudget Tilläggs-
budget

Omdispo-
nering

Resultatba-
lansering

Summa 
budget

Utfall 
2010

Avvikelse 
2010

Utfall 
2009

Total

   Intäkter 232 425 0 0 0 232 425 251 986 19 561 243 343

   Kostnader -696 566 -4 823 -1 463 -2 434 -705 286 -727 484 -22 198 -710 101

      därav personal -349 781 0 0 0 -349 781 -354 076 -4 295 -345 811

   Nettokostnad -464 141 -4 823 -1 463 -2 434 -472 861 -475 498 -2 637 -466 758

Kommunstyrelsen, inkl. Valnämnd

   Intäkter 8 433 0 0 0 8 433 9 812 1 379 9 631

   Kostnader -46 343 -262 -272 0 -46 877 -45 924 953 -46 442

      därav personal -24 442 0 0 0 -24 442 -22 768 1674 -22 960

   Nettokostnad -37 910 -262 -272 0 -38 444 -36 112 2 332 -36 811

Räddningsnämnden

   Intäkter 2 570 0 0 0 2 570 2 501 -69 2 482

   Kostnader -11 962 -207 0 0 -12 169 -12 183 -14 -11 825

      därav personal -8 595 0 0 0 -8 595 -8 286 309 -8 288

   Nettokostnad -9 392 -207 0 0 -9 599 -9 682 -83 -9 343

Samhällsbyggnadsnämnd

   Intäkter 142 859 0 0 0 142 859 148 484 5 625 148 477

   Kostnader -159 510 -234 -190 0 -159 934 -167 907 -7 973 -164 708

      därav personal -35 583 0 0 0 -35 583 -37 839 -2 256 -36 818

   Nettokostnad -16 651 -234 -190 0 -17 075 -19 423 -2 348 -16 231

Arbets- och näringslivsnämnd

   Intäkter 14 411 0 0 0 14 411 18 468 4 057 14 923

   Kostnader -50 547 -310 -1 001 -620 -52 478 -56 929 -4 451 -52 043

      därav personal -23 043 0 0 0 -23 043 -25 677 -2 634 -22 411

   Nettokostnad -36 136 -310 -1 001 -620 -38 067 -38 461 -394 -37 120

Revision

   Intäkter 79 0 0 0 79 77 -2 0

   Kostnader -784 0 0 0 -784 -735 49 -642

      därav personal -181 0 0 0 -181 -227 -46 -187

   Nettokostnad -705 0 0 0 -705 -658 47 -642

Överförmyndaren

   Intäkter 362 0 0 0 362 340 -22 184

   Kostnader -591 0 0 0 -591 -630 -39 -447

      därav personal -546 0 0 0 -546 -586 -40 -387

   Nettokostnad -229 0 0 0 -229 -290 -61 -263

Barn- och ungdomsnämnd

   Intäkter 34 499 0 0 0 34 499 38 919 4 420 36 666

   Kostnader -258 738 -1 940 0 -1 814 -262 492 -269 502 -7 010 -264 244

      därav personal -129 738 0 0 0 -129 738 -128 249 1 489 -126 643

   Nettokostnad -224 239 -1 940 0 -1 814 -227 993 -230 583 -2 590 -227 578

Omsorgsnämnd

   Intäkter 29 212 0 0 0 29 212 33 387 4 175 30 980

   Kostnader -168 002 -1 870 0 0 -169 872 -173 605 -3 733 -169 674

      därav personal -127 562 0 0 0 -127 562 -130 374 -2 812 -128 041

   Nettokostnad -138 790 -1 870 0 0 -140 660 -140 218 442 -138 694

Tillsynsnämnden

   Intäkter 0 0 0 0 0  0 0

   Kostnader -90 0 0 0 -90 -71 19 -76

      därav personal -90 0 0 0 -90 -71 19 -76

   Nettokostnad -90 0 0 0 -90 -71 19 -76

Nettokostnad för nämnderna
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(mkr) Basbudget Tilläggs-
budget

Omdispo-
nering

Resultatba-
lansering

Summa 
budget

Utfall 
2010

Avvikelse 
2010

Utfall 
2009

Total

   Intäkter 232 425 0 0 0 232 425 251 986 19 561 243 343

   Kostnader -696 566 -4 823 -1 463 -2 434 -705 286 -727 484 -22 198 -710 101

      därav personal -349 781 0 0 0 -349 781 -354 076 -4 295 -345 811

   Nettokostnad -464 141 -4 823 -1 463 -2 434 -472 861 -475 498 -2 637 -466 758

Kommunstyrelsen, inkl. Valnämnd

   Intäkter 8 433 0 0 0 8 433 9 812 1 379 9 631

   Kostnader -46 343 -262 -272 0 -46 877 -45 924 953 -46 442

      därav personal -24 442 0 0 0 -24 442 -22 768 1674 -22 960

   Nettokostnad -37 910 -262 -272 0 -38 444 -36 112 2 332 -36 811

Räddningsnämnden

   Intäkter 2 570 0 0 0 2 570 2 501 -69 2 482

   Kostnader -11 962 -207 0 0 -12 169 -12 183 -14 -11 825

      därav personal -8 595 0 0 0 -8 595 -8 286 309 -8 288

   Nettokostnad -9 392 -207 0 0 -9 599 -9 682 -83 -9 343

Samhällsbyggnadsnämnd

   Intäkter 142 859 0 0 0 142 859 148 484 5 625 148 477

   Kostnader -159 510 -234 -190 0 -159 934 -167 907 -7 973 -164 708

      därav personal -35 583 0 0 0 -35 583 -37 839 -2 256 -36 818

   Nettokostnad -16 651 -234 -190 0 -17 075 -19 423 -2 348 -16 231

Arbets- och näringslivsnämnd

   Intäkter 14 411 0 0 0 14 411 18 468 4 057 14 923

   Kostnader -50 547 -310 -1 001 -620 -52 478 -56 929 -4 451 -52 043

      därav personal -23 043 0 0 0 -23 043 -25 677 -2 634 -22 411

   Nettokostnad -36 136 -310 -1 001 -620 -38 067 -38 461 -394 -37 120

Revision

   Intäkter 79 0 0 0 79 77 -2 0

   Kostnader -784 0 0 0 -784 -735 49 -642

      därav personal -181 0 0 0 -181 -227 -46 -187

   Nettokostnad -705 0 0 0 -705 -658 47 -642

Överförmyndaren

   Intäkter 362 0 0 0 362 340 -22 184

   Kostnader -591 0 0 0 -591 -630 -39 -447

      därav personal -546 0 0 0 -546 -586 -40 -387

   Nettokostnad -229 0 0 0 -229 -290 -61 -263

Barn- och ungdomsnämnd

   Intäkter 34 499 0 0 0 34 499 38 919 4 420 36 666

   Kostnader -258 738 -1 940 0 -1 814 -262 492 -269 502 -7 010 -264 244

      därav personal -129 738 0 0 0 -129 738 -128 249 1 489 -126 643

   Nettokostnad -224 239 -1 940 0 -1 814 -227 993 -230 583 -2 590 -227 578

Omsorgsnämnd

   Intäkter 29 212 0 0 0 29 212 33 387 4 175 30 980

   Kostnader -168 002 -1 870 0 0 -169 872 -173 605 -3 733 -169 674

      därav personal -127 562 0 0 0 -127 562 -130 374 -2 812 -128 041

   Nettokostnad -138 790 -1 870 0 0 -140 660 -140 218 442 -138 694

Tillsynsnämnden

   Intäkter 0 0 0 0 0  0 0

   Kostnader -90 0 0 0 -90 -71 19 -76

      därav personal -90 0 0 0 -90 -71 19 -76

   Nettokostnad -90 0 0 0 -90 -71 19 -76
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Investeringsredovisning 
Kommunens totala nettobudget för investeringar uppgick 
2010 till 68 918 tkr. Investeringar för motsvarande 37 655 tkr 
genomfördes vilket innebär en positiv avvikelse mot budget 
om 31 263 tkr. Kommunstyrelsens investeringar visar en av-
vikelse mot budget om 4 453 tkr. Störst avvikelse finns inom 
IT-investeringar och gäller främst Hylte 24, vars införande 
fördröjts. Räddningsnämndens investeringar uppgår till 86 
tkr vilket innebär en avvikelse mot budget om 166 tkr. Under 
2010 hade verksamheten inga investeringar planerade. 

Samhällsbyggnadsnämnden står för störst andel av kommu-
nens totala investeringsanslag, 86,6 procent, med en budget 
på 59 449 tkr. Av kommunens totala avvikelse mot inves-
teringsbudget utgör Samhällsbyggnadsnämndens avvikelse 
störst andel, 77,8 procent, det vill säga 24 454 tkr. Samhälls-
byggnadsnämndens investeringsverksamhet omfattar framför 
allt investeringar inom Fastigheter och VA, 33 347 tkr, som 
tillsammans uppgår till 95,3 procent av nämndens totala in-
vesteringskostnader. Inom Fastighet finns även Samhällsbygg-
nadsnämndens största avvikelse mot budget, 9 419 tkr. Den 
avgörande orsaken till avvikelsen är att av budget för det stora 
ombyggnadsprojektet av Örnaskolan, 24 486 tkr, har endast 
19 959 tkr använts. Projektet följer i huvudsak den ursprung-
liga tidsplanen och kommer att färdigställas under hösttermi-
nen 2011. Anledningen till förseningen är en överprövning 
i en del av upphandlingen vilket fördröjde inledningsskedet 
något. För exploateringsprojekten Nya Torups centrum, Nytt 
bostadsområde och Exploatering av industrimark med en to-
tal budget på 7 734 tkr har inga medel tagits i anspråk. Under 
året avslutades VA-sanering av Torup centrum, etapp 2. 

Flera av de planerade projekten kom igång sent under hös-
ten 2010 och blir färdigställda under januari och februari 
2011. Detta gäller ny ventilation i kommunhusets före detta 
sessionssal, nytt golv i gamla idrottshallen samt belysning på 
Torulunds idrottsplats. Ett större projekt som helt slutfördes 
under 2010 var byggnation av nytt serverrum och ny visuali-
seringsutrustning vid Hyltebruks räddningsstation. De medel 
som reserverats för nytt mottagningskök i Unnaryd har inte 
till fullo ianspråktagits eftersom diskussioner om alternativet 
att hyra lokaler i Unnaryd för ändamålet inte har slutförts. 
Projekt VA/gata område Landeryd, en del av Gamla Nissasti-
gen, belades med ny asfalt under hösten 2010. På grund av 
tidigt snöfall har mittstreck, cykelbana och övergångsställe på 
den nya belagda delen av Gamla Nissastigen ej hunnits målats. 
Målningen kommer att ske under våren 2011. 

Arbets- och näringslivsnämnden, Omsorgsnämnden och 
Barn- och ungdomsnämnden visar alla positiva avvikelser 
mot budget om 52 tkr, 1 998 tkr respektive 140 tkr. Alla tre 
nämndernas investeringar omfattar främst raminvesteringar i 
form av inventarier. På Vildmarksgymnasiet i Unnaryd har en 
”gårdsbutik” organiserats med syfte att sälja produkter fram-
ställda genom skolans jaktverksamhet. Investeringsinkomster 
från försäljning av mark uppgår år 2010 till 197 tkr. Övriga 
intäkter utgörs av investeringsbidrag från Myndigheten för 
räddning och beredskap avseende ombyggnad av serverrum 
om 280 tkr.
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(mkr) Budget 2010 Utfall 2010 Avvikelse Bokslut 2009

Investeringsutgifter

Kommunstyrelsen 6 044 1 591 4 453 4 269

   IT investeringar 5 851 1 582 4 269 4 396

Räddningsnämnden 252 86 166 351

Samhällsbyggnadsnämnden 59 749 35 472 24 277 26 056

   Fastigheter och anläggningar 33 987 24 848 9 139 12 911

        Ombyggnad Örnaskolan 24 486 19 959 4 527 575

   Samhällsutveckling 7 734 0 7 734 281

   Vatten och avlopp 14 616 8 779 5 837 11 237

  Renhållning 1 240 1 157 83 760

   Inventarier 90 95 -5 318

   Övrigt Samhällsbyggnadsnämnden 2 082 593 1 489 549

Arbets- och näringslivsnämnden 200 148 52 173

Barn- och ungdomsnämnden 713 573 140 298

Omsorgsnämnden 2 260 262 1 998 55

69 218 38 132 31 086 31 202

    

Investeringsinkomster     

    Försäljning mark 300 197 -103 63

    Försäljning fastigheter 0 0 0 0

    Försäljning skog 0 0 0 0

     Investeringsbidrag serverrum 0 280 280 500

Nettoinvestering 68 918 37 655 31 263 30 639
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(mkr) Not Koncernen 
2010

Koncernen 
2009

Hylte kommun Stiftelsen Hyl-
tebostäder

Verksamhetens intäkter 1 173,1 170,6 143,1 43,8

Verksamhetens kostnader 2 -589,8 -570,1 -573,0 -30,6

Avskrivningar och nedskrivningar 2 -31,7 -29,1 -23,1 -8,6

Verksamhetens nettokostnad  -448,4 -428,6 -453,0 4,6

  

Skatteintäkter  345,5 342,2 345,5 0,0

Generella statsbidrag o utjämning  120,4 109,8 120,4 0,0

Finansiella intäkter 3 1,7 1,9 1,6 0,1

Finansiella kostnader 3 -6,8 -5,8 -2,7 -4,1

  

Resultat före extraordinära poster  12,4 19,5 11,8 0,5

Årets resultat  12,4 19,5 11,8 0,5

Sammanställd redovisning
Sammanställd resultatredovisning

(mkr) Not Koncernen 
2010

Koncernen 
2009

Hylte kommun Stiftelsen Hyl-
tebostäder

Tillgångar

Anläggningstillgångar

   Immateriella anläggningstillgångar 2,8 1,0 2,8 0,0

   Materiella anläggningstillgångar 4 531,9 525,3 380,5 151,4

   Finansiella anläggningstillgångar 5 3,1 2,0 2,5 2,3

Summa anläggningstillgångar 537,8 528,3 385,8 153,7

Omsättningstillgångar

   Fordringar 6 54,7 40,8 50,9 5,5

   Kassa och bank 5,0 7,1 0,3 4,7

Summa omsättningstillgångar 59,7 47,9 51,2 10,2

Summa tillgångar 597,5 576,3 437,0 163,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

   Eget kapital 7 150,0 150,0 124,5 27,2

   Årets resultat 12,3 19,6 11,8 0,5

Summa eget kapital 162,3 169,6 136,3 27,7

Avsättningar

   Avsättningar pensioner och liknande 
förpliktelser

6,0 4,5 6,0 0,0

   Övriga avsättningar 8,9 10,1 8,9 0,0

Summa avsättningar 14,9 14,6 14,9 0,0

Skulder

   Långfristiga skulder 8 277,2 279,8 155,7 121,5

   Kortfristiga skulder 9 143,1 112,3 130,1 14,7

Summa skulder 420,3 392,1 285,8 136,2

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder

597,5 576,3 437,0 163,9

Panter och ansvarsförbindelser

   Pensionsförpliktelser 216,3 219,9 216,5 0,0

   Övriga ansvarsförbindelser 115,7 114,6 113,0 0,0

Sammanställd balansräkning
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(mkr) Koncernen 
2010

Hylte 
kommun

Stiftelsen 
Hyltebo-

städer

1. Verksamhetens intäkter   

inkl interna poster 360,5 316,2 44,3

avgår interna poster 175,8 173,1 2,7

Verksamhetens intäkter

   Konsumtionsavgifter 26,6 26,6

   Barnomsorgsavgifter 5,7 5,7

   Äldreomsorgsavgifter 2,6 2,6

   Övriga taxor/avgifter 10 10

   Hyresintäkter 42,7 10,5

   Försäljning/Fjärrvärme 19 7,4 32,2

   Bidrag 41,1 41,1 11,6

   Övriga intäkter 17 17

   Försäljning verksamhet

   och entreprenad 22,2 22,2

 186,9 143,1 43,8

 

Koncerninterna intäkter elimi-
neringsposter

-13,8

Summa intäkter efter elimi-
neringar

173,1 143,1 43,8

 

2. Verksamhetens kostnader

inkl interna poster 779,4 746,1 33,3

avgår interna poster 175,8 173,1 2,7

Verksamhetens kostnader

   Personal 353,5 348,9 4,6

   Material 37,3 37,3

   Tjänster 25,5 25,5

   Bidrag 30,6 30,6

   Köp av verksamhet     104,5 102,5 2,0

   Leasing 4,7 4,7

   Pensioner 20,6 20,6

   Löneskatt på pensioner 2,6 2,6

   Övriga kostnader 2,9 0,2 2,7

   Underhåll 9,2 9,2

   VA 1,8 1,8

   El 3,6 3,6

   Fjärrvärme 6,7 6,7

 603,5 572,9 30,6

 Jämförelsestörande post  1,7 0,1 1,6

Koncerninterna kostnader 
elimineringsposter

-13,8

Avskrivningar 30,1 23,1 7,0

Summa kostnad efter avskr. 
och eliminering

621,5 596,1 39,2

Verksamh.nettokostnad 448,4 453 4,6

(mkr) Koncernen 
2010

Hylte 
kommun

Stiftelsen 
Hyltebo-

städer

3. Finansiella intäkter och 
kostnader

Finansiella intäkter

   Div. finansiella intäkter 1,6 1,6 0,1

   Dröjsmålsräntor 0,1 0,0

 1,7 1,6 0,1

Finansiella kostnader

   Kortfristiga lån 0,1 0,1

   Långfristiga lån 6,5 2,4 4,1

   Avsättning för pension 0,2 0,2

 6,8 2,7 4,1

 

4. Materiella anläggnings-
tillgångar

 

Byggnader och Mark    

Ingående bokfört värde 533,5 352,7 180,8

 

Anskaffningsvärde 774,1 590,4 183,7

   Årets investeringar 34,9 34,6 0,3

   Årets försäljningar -2,4 0,0 -2,4

      Varav reavinst/förlust -0,1 -0,1

  Årets aktiveringar -1,9 -1,9

 806,6 623,0 181,6

Avskrivningar 267,3 232 35,3

Årets avskrivningar 21,6 18,6 3

Justering anskaffn.värde 0,6 0 0,6

 288,9 250,6 38,9

 

Upp- och nedskrivning 36,3 5,7 30,6

   Upp- och nedskrivning -0,2 0,0 -0,2

 36,1 5,7 30,4

 

Bokfört värde 479,0 366,7 112,3

 

Pågående om- /ny- och 
tillbyggnad

26,7 26,7

26,7

    

Maskiner, tekniska anl. samt 
inventarier

 

Ingående bokfört värde 14,7 14,7 0

 

Anskaffningsvärde 131,3 82,7 48,6

   Årets investeringar 5,0 2,8 2,2

   Årets aktiveringar 0,2 0,2

 136,3 85,7 50,8

Noter - samanställd redovisning
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(mkr) Koncernen 
2010

Hylte 
kommun

Stiftelsen 
Hyltebo-

städer

Avskrivningar 77,1 68,4 8,7

   Årets avskrivningar 7,8 3,9 3,9

 84,9 72,3 12,6

 

Upp- och nedskrivning 0,4 0,4

Bokfört värde 52,0 13,8 38,2

Specifikation 

   Inventarier 6,9 5,3 1,6

   Datorer 3,6 3,6

   Fjärrvärmeanläggningar 38,6 38,6

   Verksamhetsfastigheter 308,8 197,5 111,3

   Publika fastigheter 121,8 121,8

   Pågående projekt 32,9 32,9

   Övrigt 19,4 19,4

Summa 532 380,5 151,5

    

5. Finansiella anläggnings-
tillgångar

 

Aktier och andelar 0,8 0,7 0,1

Grundfondskapital koncern-
bolag

1,7 1,7

Avgår grundfondskapital kon-
cernbolag

-1,7 0

Långfristiga fordringar 2,3 0,1 2,2

 3,1 2,5 2,3

 

6. Fordringar

Kundfordringar 3,8 3,8

Avgår koncerninterna ford-
ringar

-1,7

Konsumtionsavgifter 3,0 3,0

Övriga kundfordringar 10,3 10,3

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

22,0 20,4 1,6

Statsbidragsfordringar 4,7 4,7

Övriga fordringar 12,5 12,5

 54,6 50,9 5,4

7. Eget kapital    

Ingående eget kapital 150,0 124,5 27,2

Avgår grundfondskapital kon-
cernbolag

-1,7 0 0

Årets resultat 12,3 11,8 0,5

 162,3 136,3 27,7

(mkr) Koncernen 
2010

Hylte 
kommun

Stiftelsen 
Hyltebo-

städer

8. Långfristig skulder

Ingående låneskuld 279,8 158 121,8

   Amortering -2,6 -2,3 -0,3

   Reglering kortfristig del 4,0 4,0

   Avgår kortfristig del -4,0 -4,0

 277,2 155,7 121,5

 

9. Övriga kortfristiga skul-
der

Skulder till kreditinstitut 18,9 18,6 0,3

Varav kortfristig låneskuld  4,0 4,0

Leverantörsskulder 20,2 18,8 1,4

Avgår koncerninterna leveran-
törsskulder

-1,7 0,0

Personalens skatter och 
avgifter

23,4 23,4

Varav personalens skatter 5,1 5,1

Varav semesterlöneskuld 18,3 18,3

Övrig kortfristig skuld 21,9 21,3 0,6

Varav skuld till staten 12,2 12,2

Varav utgående moms 3,0 3,0

Förutbetalda intäkter 9,2 7,2 2,0

Upplupna kostnader 51,1 40,8 10,3

Varav pensionsskuld 11,2 11,2

Varav särskild löneskatt 16,1 16,1

Varav upplupen arbetsgivar-
avgift

6,2 6,2

 143,1 130,1 14,6

Fortsättning noter
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Sammanställd kassaflödesanalys

(mkr) Koncernen 
2010

Koncernen 
2009

Hylte 
kommun

Stiftelsen  
Hyltebostäder

Den löpande verksamheten    

Årets resultat inkl. justering eget kapital -7,8 19,6 -7,8 0,0

  Justering för av- och nedskrivningar 29,9 29,2 23,1 6,8

  Justering för gjorda avsättningar 0,3 2,9 0,3 0,0

  Justering för övriga ej likvidpåverkande 
poster

0,1 0,4 0,1 0,0

Medel från verksamheten 22,5 52,1 15,7 6,8

  

  Förändring kortfristiga fordringar -10,4 0,1 -7,6 -1,1

  Förändring kortfristiga skulder 24,7 -6,4 28,3 -1,9

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten

36,8 45,8 36,4 3,8

  

Investeringsverksamheten  

  Investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar

-0,5 -0,2 -0,3 -0,2

  Investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar

-39,9 -37,4 -37,4 -2,5

  Försäljning av materiella anläggningstill-
gångar

1,7 4,9 0,0 1,7

Kassaflöde från investeringsverksam-
heten

-38,7 -32,7 -37,7 -1,0

  

Finansiering  

  Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0

  Amortering av skuld -2,6 -6,0 -2,3 -0,3

  Minskning av långfristiga fordringar -1,0 0,2 -0,6 -0,4

Kassaflöde från finansieringsverk-
samheten

-3,6 -5,8 -2,9 -0,7

  

Årets kassaflöde -5,5 7,3 -4,2 2,1

  Likvida medel vid årets början 7,1 2,2 4,5 2,6

  Likvida medel vid årets slut 1,6 9,5 0,3 4,7
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Redovisningsprinciper

Kommunen
Hylte kommun följer den kommunala redovisningslagen på 
samtliga punkter och de rekommendationer som lämnas av 
Rådet för kommunal redovisning eller dess företrädare, för-
utom hanteringen av exploateringstillgångar och anslurnings-
avgifter, samt tillämpar god redovisningssed i enlighet med 
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Periodisering av skatteintäkter
Kommunalskatten har beräknats och periodiserats i enlighet 
med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 
4.2. SKL:s decemberprognos används vid bedömningen av 
slutavräkningen. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 
år 2010 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2009 
och en preliminär slutavräkning för 2010. Slutgiltigt taxe-
ringsutfall för 2009 uppgår till -1186 kr per invånare. Mellan-
skillnaden, slutavräkning - prognos för år 2009, på +26 kr per 
invånare har resultatredovisats i bokslutet 2010 med totalt 0,3 
mkr. Den preliminära slutavräkningen för år 2010 uppgår till 
+456 kr per invånare och har bokförts på årets resultaträkning 
med totalt 4,7 mkr.

Pensionsskulden
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kom-
munen har till arbetstagare och pensionstagare. I enlighet med 
RKR:s rekommendation nr 17 tillämpar kommunen SKL:s 
beräkningsmodell RIPS 07 (Riktlinjer för beräkning av pen-
sionsskuld) för beräkning av pensionsåtagandet som även 
inkluderar särskild löneskatt på pension. Kommunens sam-
lade pensionsskuld återfinns under avsättningar för pensioner, 
kortfristiga skulder och under ”pensionsförpliktelser som inte 
har upptagits bland skulder och avsättningar”. Sistnämnda lig-
ger under ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kom-
munens samlade pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår till 
233,8 mkr vid bokslutet 2010. Under avsättningar finns 6,0 
mkr redovisat och under kortfristiga skulder återfinns pensio-
ner som har tjänats in av de anställda under 2009 totalt 13,9 
mkr varav löneskatt utgör 2,7 mkr. Detta belopp ska betalas 
ut i slutet av mars 2011. Kommunen har beslutat att från och 
med 1998 årligen betala hela det årliga intjänandet av pen-
sionen för individuell avsättning. Under ansvarsförbindelser 
finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetsta-
gare och pensionstagare före 1998. Dessa räknas årligen upp 
enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar 
till pensionstagarna. Åtagandet uppgår till 213,9 mkr.

Semesterlöneskulden
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid årets 
slut. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upp-
lupen arbetsgivaravgift redovisas de som en kortfristig skuld. 
Semesterlöneskulden har under året ökat i förhållande till 
bokslut 2009 med 0,4 mkr till 16,8 mkr inklusive personal-
omkostnadspålägg. Skulden för okompenserad övertid har dä-
remot minskat under året i förhållande till bokslut 2009 med 
0,6 mkr till 1,5 mkr inklusive personalkostnadspålägg. Sam-
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mantaget har semesterlöneskuld och okompenserad övertid 
minskat vid 2010 med 0,2 mkr till 18,3 mkr.

Avskrivningsprinciper
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Avskrivningarna påbörjas den månad anläggningen tas i bruk.  
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedöm-
ning av tillgångens nyttjandeperiod, i enlighet med RKR:s 
rekommendation 11.1 avseende materiella anläggningstill-
gångar samt RKR:S idéskrift om avskrivningar. Följande 
avskriv¬ningstider tillämpas främst:

• Maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år

• Fastigheter och anläggningar 20, 25 och 33 år.

Den tillämpade internräntan uppgår till 4 procent. För defi-
nition av investeringar gäller beloppsgräns om 12 tkr samt 
varaktighet över minst fem år för anläggningstillgång och be-
loppsgräns om 12 tkr samt varaktighet över minst tre år för 
inventarier. 

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar har i balansräkningen upptagits till an-
skaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Av-
skrivningarna påbörjas den månaden tillgången tas i bruk. De 
tillgångar som redovisats här avser inköp av nya dataprogram 
med avskrivningstid på fem år.

Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar är bokförda under materiella an-
läggningstillgångar och ej som omsättningstillgång. Detta på 
grund av svårighet att bedöma vilka exploateringsfastigheter 
som ska avyttras kommande år. 

Kommunal fastighetsavgift
Från och med år 2008 erhåller kommunen kommunal fast-
ighetsavgift från staten. Bidraget som betalats ut under året 
redovisas som en intäkt, 16,6 mkr, på resultaträkningen un-
der rubriken ”generella stadsbidrag” samt specificeras i not. 
Denna intäktsökning neutraliseras genom att anslaget ”Kom-
munalekonomisk utjämning” (generellt stadsbidrag via regle-
ringsavgiften) minskas med motsvarande belopp.

Upplupna arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter avseende decembers löner år 2010 har 
bokförts på konto 2931 upplupna sociala avgifter till ett be-
lopp motsvarande 6,2 mkr. Periodiseringen innebär en föränd-
ring av hanteringen av arbetsgivaravgifter i förhållande till 
f.g. år då ingen periodisering över årsskiftet gjordes. År 2010 
belastas med 13 perioder arbetsgivaravgifter som en effekt av 
periodiseringen.  

Anslutningsavgifter
Va -anslutningsavgifter betraktas som intäkter och redovisas 
som en driftsintäkt på resultaträkningen. 

Avsättningar
Hylte kommun gör med början 2003 en avsättning för åter-
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ställande av deponin. Avsättningen som görs är baserad på 
överskottet som uppstått på verksamheterna för deponi Bo-
rabo. Under år 2010 har 1,1 mkr i avsättning för deponi gjorts 
samtidigt som 1,1 mkr av tidigare avsättning tagits i anspråk. 
Nettoeffekten av avsättningen är därför noll. Avsättning finns 
även för framtida omstruktureringskostnader och arbetslös 
ungdom. Av avsättningar för omstrukturering har 0,5 mkr ta-
gits i anspråk vid årsbokslutet och av avsättningar för arbets-
lösa ungdomar har 0,7 mkr tagits i anspråk.

Leasing avtal
Hylte kommun har för närvarande bara operationella leasing-
avtal och dessa bokförs ej som tillgång. Kostnaden bokförs på 
resultatet och not lämnas angående kostnaden. 

Lånekostnader
Hylte kommun använder sig av både huvudregeln som säger 
att lånekostnader ska belasta resultatet då de uppkommer och 
av en alternativ princip. Denna princip innebär att lånekostna-
der hänförliga till anskaffning eller produktion av en tillgång 
som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdig-
ställa ska inräknas i anskaffningsvärdet.

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kom-
munala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt god re-
dovisningssed. I koncernbokslutet ingår Hylte kommun och 
bolag som kommunen direkt eller indirekt innehar en röst 
andel av minst 20 %, nämligen Stiftelsen Hyltebostäder (100 
%). Den sammanställda redovisningen upprättas enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvs-
metoden innebär att belopp som inkluderas i den samman-
ställda redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar 
ägd andel i företaget och att således förvärvat eget kapital eli-
mineras. Det vill säga att vid förvärvstillfället förvärvas eget 
kapital i kommunens bolag och eliminerats, varefter intjänat 
kapital räknas in i koncernens eget kapital. Den proportio-
nella konsolideringen betyder att om det kommunala bolaget 
ej är helägt tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in 
i koncernredovisningen. Bokslutet baseras på Hylte kommuns 
värderings- och avskrivningsprinciper. Om principerna väsent-
ligt avviker från varandra i kommun och kommunala bolag 
justeras bolagens räkenskaper före sammanställningen. Inom 
koncernen förekommer omfattande transaktioner mellan bo-
lagen. Alla transaktioner av väsentlig karaktär mellan bolagen 
har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens to-
tala ekonomi. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent 
skatteskuld hänförts till eget kapital.



Särredovisning VA

I detta kapiter redovisas årets resultat för  
vatten- och avloppsverksamheten i kommunen.
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 (tkr) Not Bokslut 2010 Bokslut  2009  Bokslut 2008

Verksamhetens intäkter 1 21 186 20 691 18 555

      Externa intäkter  20 057 19 872 17 724

      Interna intäkter  1 129 819 831

   

Verksamhetens kostnader 2 16 472 15 841 16 229

     externa kostnader  6 774 5 182 7 597

     interna kostnader  3 694 5 165 3 555

     avskrivningar och nedskrivningar 3 6 004 5 494 5 077

   

Verksamhetens nettokostnad  4 714 4 850 2 326

   

Finansiella intäkter  0 0 0

   

Finansiella kostnader 4 4658 4 662 4 858

   

Resultat före extraordinära kostnader  56 188 -2 532

   

Årets resultat  56 188 -2 532

   

Skattefinansiering enligt budgeterat 
anslag

0 0 831

   

Årets resultat  56 188 -1 701

 (tkr) Not Bokslut 2010 Bokslut  2009  Bokslut 2008

 Tillgångar    

Anläggningstillgångar 5 102 366 97 447 88 652

Omsättningstillgångar 6 1 892 1 892 2 651

Summa tillgångar  104 258 99 339 91 303

  

  

 Skulder och avsättningar  

Eget kapital 7 -1 015 -1 461 -2 480

Långfristiga skulder 8 105 273 100 800 93 782

Kortfristiga skulder   

Summa skulder, avsättningar och 
eget kapital

104 258 99 339 91 303

Resultaträkning Särredovisning VA

Balansräkning Särredovisning VA
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(tkr) 2010 2009 2008

1. Verksamhetens intäkter

inkl interna poster 21 186 20 691 18 555

avgår interna poster 1 129 819 831

Verksamhetens intäkter

Konsumtionsavgifter 19 900 19 872 17 723

Övriga taxor och avgifter 2 0 1

Övriga intäkter 155 0 0

20 057 19 872 17 724

Interna intäkter

Konsumtionsavgifter 1 129 819 831

2. Verksamhetens kostnader

inkl interna poster 21 130 20 503 21 086

avgår interna poster 3 694 5 165 3 555

avgår internränta (finansiella 
kostnader)

4 658 4 662 4 858

(externa kostnader och avskriv-
ning)

12 778 10 676 16 229

Verksamhetens externa kostna-
der

Personal 1 328 36 1456

Material 3 249 3 256 3 565

Köp av verksamhet/tjänster 1 129 1 096 2 569

Övriga kostnader 1 068 794 8

6 774 5 182 7 597

Interna kostnader

Utförarenheten 660 2 329 2 196

Hyra 525 645 583

Tillsyn 203 0 0

Administration 2 141 2 028 716

Övriga kostnader 165 163 60

3 694 5 165 3 555

3. Avskrivningar och ned-
skrivningar

Planenlig avskrivning

  Maskiner och inventarier 6 004 5 494 5 077

6 004 5 494 5 077

Noter

(tkr) 2010 2009 2008

4. Finansiella kostnader

Intern ränta 4 % 4 658 4 662 4 858

5. Materiella anläggningstill-
gångar

Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 97 447 88 652 87 112

Anskaffningsvärde 153 229 138 940 132 454

  Årets investeringar 10 922 14 289 6 619

  Årets aktiveringar 10 922 14 289 3 847

164 152 153 229 139 072

Ackumulerade avskrivningar 59 159 53 665 48 718

Årets avskrivningar 6 004 5 494 5 078

65 163 59 159 53 796

Utgående bokfört värde 102 366 97 447 88 652

6. Omsättningstillgångar

Kundfordringar

   Konsumtionsavgifter 1 892 1 892 2 651

7. Eget kapital

Ingående eget kapital -1 071 -2 090 -2 929

Justering skattefinansiering bud-
geterat anslag från f.g. år

0 831 2 539

Ingående eget kapital efter 
justering

-1 071 -1 259 -390

 Årets resultat 56 188 -1701

Utgående eget kapital -1 015 -1 071 -2090

8. Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 100 800 93 782 82 085

Upplåning 4 473 7 018 11 697

Utgående låneskuld 105 273 100 800 93 782

Justering har gjorts av 2008 års utgående bokförda värde av ma-
teriella anläggningstillgångar.
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Redovisningen av dessa verksamheter följer kommunens till-
lämpade redovisningsprinciper. 

Verksamhetens interna kostnader innehåller kostnader som är 
gemensamma för delar av den kommunala verksamheten. I 
fördelningen finns del av den övergripande ledningen för kon-
toret, samt del av samhällsbyggnadsnämndens kostnader och 
administrativt stöd. Fördelningen är gjord på verksamheterna 
som inryms i Affärs- och resultatenheten och som grund för 
fördelningen används bruttobudget per verksamhet.

Särredovisning av VA-verksamheten 
Från och med den 1 januari 2007 gäller den nya lagen om vat-
tentjänster (2006:412). Genom lagen skärps kraven på kom-
munens redovisning av VA-verksamheten. Syftet med den nya 
lagstiftningen är att redovisningen ska vara så tydlig att en 
prövning av kommunens avgiftsuttag kan genomföras. Endast 
kostnader som framgår av bokföringen kan ingå i underlag till 
avgifterna. VA-verksamheten ska redovisas genom en resultat- 
och balansräkning. Dessutom ska tilläggsupplysningar ges om 
hur de kostnader som är gemensamma med andra verksamhe-
ter har fördelats.

Verksamhetsberättelse
Vatten och avloppsförsörjningen redovisar en positiv avvikelse 
mot budget på 56 tkr. Orsaken till avvikelsen är en allmän 
återhållsamhet gällande inköp. I och med avgiftsökningen i 
januari 2009 finansieras nu verksamheten till 100 procent. 

Investeringar
Inom VA-verksamheten finns en investeringsram på 14 616 
tkr år 2010. Investeringar till ett värde av 8 779 tkr har ge-
nomförts under året. Verksamheten visar således en positiv 
avvikelse mot investeringsbudget på 5 837 tkr. Under året har 
bland sanering av ledningsnäten i Torups centrum, etapp två, 
fortgått och avslutats. Projekt VA/gata område Landeryd, en 
del av Gamla Nissastigen, belades med ny asfalt under hös-
ten 2010. På grund av tidigt snöfall har mittstreck, cykelbana 
och övergångsställe på den nya belagda delen av Gamla Nis-
sastigen inte ännu hunnits målats.  Målningen kommer att ske 
under våren 2011.
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