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Läs om viktiga händelser under 2012. Kom-
munchefen och kommunrådet berättar om vad 
de minns mest av det gångna året.

Vår berättelse
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Kommunrådet har ordet

2012 var ett turbulent år i Hylte. Två stora varsel på Stora 
Enso och stängning av PM 1 (pappersmaskin 1) överskug-
gade att andra framgångsrika företag hade den bästa lön-
samheten i Halland under året.

Dessutom fortsatte den negativa befolkningsutvecklingen. 
Men det kom ett positivt besked – det verkar som att 
orättvisorna i utjämningssystemet kommer att rättas till.

Årets resultat blir inte mer än 2,7 mkr. Visserligen en liten 
förbättring jämfört med föregående år, men det är lång-
siktigt för lågt för att ha en ekonomi i balans.

En anledning till detta är att vi gör avskrivningar med 5,5 
mkr mer än budgeterat. De investeringar som skall bekos-
tas med skattemedel har vi lyckats skapa utrymme för, 
men vi har behövt låna till övriga, till exempel den nya 
återvinningscentralen på Borabo som vi kunde inviga den 
20 oktober. 

En stor pluspost är återbetalningen av AFA-medel. Men 
tyvärr verkar trenden med minskande sjukfrånvaro ha 
brutits. Detta ger anledning till fortsatt förebyggande ar-
bete och åtgärder för rehabilitering. 

Nämnderna överskrider budget med sammanlagt 5,6 mkr, 
trots ett gott arbete med kostnadseffektivitet på många 
håll. Men här finns det mera att arbeta med.

Ett stort tack till all personal för ett gott arbete; ett ar-
bete som till vissa delar även har fått stor uppmärksamhet 
även utanför kommungränsen. 

Det har varit stimulerande att ha uppdraget som ordfö-
rande i kommunstyrelsen och jag vill passa på och tacka 
för samarbetet under de gångna åren.

Lennart Ohlsson (C)

Kommunråd

Kommunrådet har ordet
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är 
att det råder balans mellan kostnader och intäkter. Kom-
munen redovisar ett positivt resultat med 2,7 miljoner 
kronor, i resultatet ingår en ej budgeterad engångsåterbe-
talning av sjukförsäkringsavgifter från AFA med 9,5 mkr, 
detta räddar kommunen från att göra ett minusresultat 
2012.  Kommunens resultat tyngs också av att vi under de 
senaste tre åren gjort stora investeringar och haft en låg 
självfinansieringsgrad.  Det är samtidigt investeringar som 
har stor betydelse för kommunens utveckling, en av de 
största investeringarna 2012 var ny återvinningsstation 
som mottogs mycket positivt av invånarna.

Vid årsskiftet 2011/2012 övergick förvaltningen av kom-
munala fastigheter till stiftelsen Hyltebostäder med syfte 
att samordna fastighetsförvaltningen i koncernen.

Den kommunala verksamheten har utvecklats i en positiv 
riktning på många sätt där vi också fått utmärkelser av 
andra, här är några:

Vår förvaltningsberättelse i årsredovisningen för 2011 
blev utsedd till Sveriges bästa av PricewaterhouseCoopers 
(PwC) i konkurrens med bland annat Göteborgs stad och 
andra framgångsrika kommuner.

Vår hemtjänst är i topp även detta år med 99 procent 
nöjda kunder. Även våra särskilda boenden utmärker sig 
genom att vara bäst i Sverige när det gäller att förebygga 
trycksår.

Malmagårdens dagcentral blev av Hallands Mat Akademi 
utsedd till bästa seniorrestaurangen i Halland. Detta är 
också ett viktigt erkännande för hela vår kostorganisa-
tion.

Ett genomförande av en ny kommunalekonomisk utjäm-
ning kommer allt närmare och planeras införas 2014. När 
utjämningssystemet är fullt genomfört innebär det en in-
täktsförstärkning med cirka�� 12 miljoner kronor för Hylte 
kommun.

Tack för allt gott arbete som utförs! 

Vi blir lite bättre hela tiden!

Per Borg

Kommunchef

Kommunchefen har ordet

Kommunchef Per Borg och Kommunråd Lennart Ohlsson (C)
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Fem år i siffror

VÅR BERÄTTELSE

Så här får kommunen in sina pengar

53 % av kommunens intäkter kommer från skatter

16 % kommer från generella statsbidrag och utjämningsbidrag

14 % kommer via övriga intäkter

8 % kommer från avgifter som kommunen får för den

 service som kommunen erbjuder

9 % kommer via bidrag

Och så här används kommunens pengar
En hundralapp i skatt används på följande sätt i Hylte kommun.

Fem år i siffror
Kommunens finanser 2012 2011 2010 2009 2008

   verksamhetens nettokostnader (mkr) 470,7 458,7 453,0 431,3 430,1
      -i kronor per invånare 46 920 45 299 44 512 41 967 41 867
   årets resultat (mkr) 2,7 2,5 11,8 15,7 9,0
     -i kronor per invånare 269 247 1 159 1 525 876
   rörelsekapital (mkr) -49,3 -48,5 -78,9 -54,0 -63,6

   investeringsvolym, mkr 64,8 46,4 37,7 30,6 25,8
     -i kronor per invånare 6 459 4 582 3 704 2 981 2 511
   egenfinansieringsgrad av investeringar (%) 45,7 57,7 92,5 123,8 116,8

   soliditet (%) 28,0 30,3 31,6 34,8 31,9
   soliditet inkl. pensionsskuld äldre än 1998 (%) -18,9 -21,4 -18,0 -18,3 -21,6
   total låneskuld (mkr) 245,3 211,5 155,7 158,0 159,2
     -i kronor per invånare 24 452 20 887 15 299 15 374 15 497
Skatteintäkter
   utdebitering kommunen (kr) 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45
   utdebitering totalt (kr) 31,87 31,17 31,17 31,17 31,17
   skatteintäkter och utjämning (mkr) 478,2 467,2 465,9 452,0 447,0
     -i kronor per invånare 47 667 46 139 45 780 43 986 43 512
Personal
   totalt antal årsarbetare 748 713 720 727 720
   personalkostnader (mkr) 400,6 389,0 372,6 351,0 349,6
     -i kronor per invånare 39 932 38 416 36 612 33 649 34 031
Befolkning 31/12
   antal invånare totalt 10 032 10 126 10 177 10 277 10 273

53 %

16 %

14 %

8 %

9 %

 

Skatteintäkter 53 % 

Stadsbidrag och utjämning 16 % 

Övriga intäkter 14 % 

Avgift service till medborgare 8 % 

Bidrag 9 %
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Organisationsschema

Organisationsschema

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

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

VÅR BERÄTTELSE

Mandatfördelning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu-
tande instans. Vart fjärde år väljer invånarna i Hylte 
vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att 
rösta i kommunvalet. 

I fullmäktige sitter 43 ledamöter som tar beslut i alla 
stora frågor om kommunen. I Hylte kommun har fem 
partier, Centerpartiet, Kommunens Väl, Moderaterna, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna bildat Hylteallian-
sen som har politisk majoritet. 

De fem partierna har tillsammans 24 av 43 mandat i 
kommunfullmäktige.

Parti  Mandat

Socialdemokraterna (S)  14

Kommunens Väl (KV)  8

Centerpartiet (C) 7

Moderaterna (M) 5

Folkpartiet (FP)  3

Sverigedemokraterna (SD) 2

Kristdemokraterna (KD) 1

Miljöpartiet (MP) 1

Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) 1

Vänsterpartiet (V) 1
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Viktiga händelser 2012

Viktiga händelser 2012

Kommunens nya återvinningscentral i Borabo invigdes 
under hösten. Den nya återvinningsanläggningen har 
utökats till 18 avdelningar för olika material. Vid några 
av dem står dubbla containrar att sortera i. Dessutom är 
containrarna nu placerade på en lägre nivå vilket under-
lättar hanteringen för allmänheten.

Lennart Ohlsson, kommunråd inviger kommunens nya ÅVC.

Ny ÅVC invigdes

Hallands läns mest generösa invånare bor i Hylte kommun. Det konstaterar Sveriges Radio Halland efter 
tävlingen kommunkampen för Världens barn under hösten 2012. Invånarna i Hylte kommun skänkte 
4,65 kronor per person till P4 Hallands insamling och tilldelades därmed diplomet för hallands givmil-
daste kommuninvånare. 

Kommuninvånarna i Falkenbergs kommun knep andra platsen med 2,77 kronor per invånare och Laholm  
tredje med 1,92 kronor. Invånarna i Varberg skänkte 1,54 kronor, Halmstad 0,56 kronor och Kungsbacka 
0,30 kronor. Tillsammans lyckades hallänningarna samla in 369 000 kronor.

Hylteborna länets mest generösa!

Hylte kommuns 
årsredovisning för 
2011 är bäst i hela 
Sverige. Det konsta-
terar revisionsbolaget 
PwC, Pricewater-
houseCoopers, som 
för 14:e året delar ut 
priset ”Bästa förvalt-
ningsberättelse”. 

Alexandra Ring-
ström, ekonom, och 

Elin Lundgren, informatör, konstaterar att priset 
är en bekräftelse på att de lyckats med sitt arbete 
att skapa en redovisning som lockar till läsning. 

Du hittar årsredovisningen på hylte.se

Sveriges bästa förvaltningsberättelse!

Hylte kommun har den bästa tillväxten i 
Hallands län under 2012. Det är kreditupp-
lysningsföretaget Syna som delar ut pris till 
den kommun som har störst andel aktiebo-
lag som ökar omsättningen, nyanställer och 
går med vinst. 

- Jag är oerhört imponerad och stolt över 
företagen i Hylte kommun som två år i rad 
visat på bäst tillväxt i Halland. Detta speglar 
det jag möter vid kontakter med företagen, 
säger Näringslivsutvecklare Linda Wenner-
holm.

Hylte bäst på tillväxt 2012

I maj firade Landeryds skola 100-årsjubileum. Mel-
lan 350-400 personer besökte skolan under öppet-
husdagen.

Landeryds skola firade 100 år!
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Viktiga händelser 2012

VÅR BERÄTTELSE

Kökspersonalen på Malmagår-
den är bäst på mat i Halland. 
Hallands Mat Akademi har be-
dömt maten, viljan att utveck-
las och personalens bemötande 
och konstaterar att personalen 
driver Hallands bästa senior-
restaurang. Motiveringen lyder: 
"Med en medveten inriktning 
på att öka matglädjen och höja 
kvaliteten på maten, serveras 
dagligen välsmakande måltider 
av en positiv och engagerad 
personal."

Elisabeth Bengtsson och kolle-
gorna i köket på Malmagården 
tog emot priset, ett diplom och 
10 000 kr, på slottet i Halmstad 

i samband med kungaparets be-
sök i Halland. 

- Ja, herregud, jag fick stå och 
nypa mig i armen när landshöv-
dingen ringde och sa att vi vun-
nit, och så prisutdelning med 
kungaparet på slottet. Det var 
speciellt, vi fick ett minne för li-
vet. Vi har också fått en morot 
att fortsätta arbeta för att hålla 
en hög kvalité på maten vi la-
gar. 

Elisabeth berättar att diplomet 
har fått en hedersplats och att 
pengarna ska användas till nå-
got trevligt i personalgruppen.

Malmagården - bäst på mat 2012
Elisabeth Bengtsson, Malmagården

Nya lokaler för 
omsorgsverksamheter
I folktandvårdens gamla lokaler på 
Realgatan 8, har några av omsorgs-
kontorets verksamheter flyttat in. 
Verksamheterna fanns tidigare på 
Skolgatan och på Vårdcentralen i 
Hyltebruk. Nu har personalen sam-
lats på ett ställe. 
- Vi har fått bättre och rymligare 
lokaler som är anpassade till verk-
samheterna, säger en nöjd Björn 
Andersson, enhetschef för omsorg i 
hemmet.

Daglig verksamhet driver tillsammans med Treklövern perso-
nalrestaurangen ”Två bagare och en smet” i kommunhuset 
sedan våren 2012.

Invigning av daglig verksamhets café i kommunhuset

Camp Vallsnäs
Under sommarens läger Camp Vallsnäs del-
tog omkring 200 barn och ungdomar. Verk-
samheten pågår under två veckor och är ett 
samarbete med föreningslivet i kommunen.

Från och med första januari 2012 förval-
tar Stiftelsen Hyltebostäder kommunens 
fastigheter. Stiftelsen sköter löpande 
drift och underhåll av fastigheter medan 
kommunen fortfarande äger dem.

Skötsel av kommunens fastigheter





Läs om kommunens kvalitetsarbete och om vi 
nått målen för 2012. Här finns även informa-
tion om personalsituationen, det övergripande 
miljöarbetet i kommunen samt den finansiella 
analysen.

Vår förvaltningsberättelse
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God ekonomisk hushållning

Fokusområden
Finansiella mål samt övergripande mål för respektive fokusområde

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

God ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse

 Finansiella mål

Fokusområden

 Samhälle

 Kommuninvånare

 Organisation

God ekonomisk hushållning definieras av Kommunallagen 5 § ”För verksamheten ska anges 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska 
anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning”. Hylte kom-
mun antar årligen, i samband med mål- och resursplansprocessen, finansiella och övergripan-
de mål för verksamheten och dessa följs sedan upp i förvaltningsberättelsen. Vid en samman-
tagen värdering blir bedömningen att Hylte kommun haft delvis god ekonomisk hushållning 
vid bokslut 2012.

Finansiella mål
   Delmål  Målnivå

● Finansiella mål ● Årets resultat skall vara positivt ●
Årets resultat i förhållande 
till skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag ska vara 
minst 2 %

  ● Nämnderna håller anvisad budget ● Nämndernas budgetföljsam-
het skall vara 0

  ● Soliditeten skall förbättras ● Soliditeten ska uppgå till 
minst 30 %

  ● Full självfinansiering av investeringar ●
Nettoinvesteringar skall helt 
finansieras med egna medel, 
undantag för taxefinansie-
rad verksamhet

Samhälle
   Delmål  Målnivå

● Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte 
är en attraktiv kommun att leva och bo i. ●

Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NRI (Nöjd Region Index, max 
100 p). 

●
NRI-värdet för Hylte kom-
mun ska vara bättre än ge-
nomsnittet i undersökning-
en hösten 2013.

  ● Mätning av upplevd trygghet genom 
brottsstatistik från BRÅ ●

Brottsstatistiken för Hylte 
kommun ska vara lägre än 
snittet i Halland och riksge-
nomsnittet, 2014

  ●
Folkhälsan mäts genom uppföljning av 
ohälsotalen i relation till jämförbar kom-
mungrupp.

●
Ohälsotal för Hylte kom-
mun ska vara bättre än snit-
tet inom kommungruppen 
2014
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God ekonomisk hushållning

VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommuninvånare
   Delmål  Målnivå

●
Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte 
kommun ger en bra service med god 
kvalitet

●
Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NMI (Nöjd Medborgar Index, 
max 100 p).  

●
NMI-värdet för Hylte kom-
mun ska vara bättre än ge-
nomsnittet i undersökning-
en hösten 2013.

  ●
Mätning av egen statistik gällande andel 
av nämndernas serviceåtaganden som är 
uppfyllda eller är nästan uppfyllda.

●
95 % av serviceåtagan dena 
ska vara uppfyllda eller näs-
tan uppfyllda.

Fortsättning Kommuninvånare
   Delmål  Målnivå

● Barn och unga i Hylte ska ha bra upp-
växtvillkor. ●

Mätning av andel elever med fullständi-
ga slutbetyg genom Öppna jämförelser 
(SKL) och egen statistik.

●
Andelen elever med full-
ständiga slutbetyg ska öka 
med minst 2 % per år för att 
på sikt nå 100 %.

  ●
Mätning av andel elever med behörighet 
till gymnasiet genom Öppna jämförelser 
(SKL) och egen statistik.

●
Andelen elever med be-
hörighet till gymnasiet ska 
öka med minst 2 % varje år 
för att på sikt nå 100 %.

  ● Mätning av andel elever som upplever 
trivsel i skolan genom enkät i åk 9 (SKL). ●

Andelen elever som upp lever 
trivsel i skolan ska öka med 
minst 2 % per år för att på 
sikt nå 100 %.

   Delmål  Målnivå

●
Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva 
att de har inflytande på kommunens 
verksamheter och beslut.

●
Avstämning av SCB:s medborgarunder-
sökning, NII (Nöjd Inflytande Index, max 
100 p). 

● NII: ska vara bättre än ge-
nomsnittet hösten 2013

  ●
Mätning av valdeltagande genom 
Valmyn dighetens statistik över valdelta-
gande i kommunvalet gällande andel av 
röstberätti gade.

● Valdeltagandet ska öka jäm-
fört med valet 2010

Organisation
   Delmål  Målnivå

● Hylte kommun ska vara en attraktiv ar-
betsgivare. ● Mätning av andel nöjda medarbetare 

genom medarbetarundersökningar. ●
Andelen nöjda medarbe tare 
ska uppgå till 75 % under 
2013

  ● Mätning av antal sökande per platsan-
nons ● Antal sökande per annons 

ska vara 30 under 2014.

  ● Mätning av Friskhälsotal genom statistik 
från personalredovisningen. ● 2014 ska friskhälsotalet 

uppgå till 97 %.

  ●
Jämförelse av statistik över lönenivåer 
med jämförbara kommuner* utifrån 
SKL:s partsgemensamma lönestatistik

●
Hylte kommun ska ha ett lö-
neläge som mot svarar jäm-
förbara kommuner 2014.

* Med jämförbara kommuner menas kommungrupperingen som inkluderar: kommuner med färre än 25 000 invånare samt jämförelsegrupp 
södra Sverige (Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne). Utöver detta finns även referensstatistik i förhållande till Hallands kommuner och regio-
nen.
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God ekonomisk hushållning

Styr- och kvalitetssystem
Hylte kommuns styrmodell innebär en tydlig styrning med 
hjälp av mål tillsammans med resurser. Politiker priorite-
rar och beslutar om fördelning av resurser samtidigt som 
det ska skapa förutsättningar för kvalitet i verksamheten. 
Verksamhetens ansvar är att leverera det politikerna har 
beslutat om med hjälp av de resurser de blivit tilldelade. 
Verksamheterna har också ansvar för att det som levereras 
också levereras med kvalitet. Detta innebär att kvalitetsas-
pekten är ett gemensamt ansvar mellan politiker, ledning 
och personal i verksamheten. 

Styrmodellen består av två huvudprocesser, Mål- och re-
sursprocess samt Uppföljning och redovisning. Visionen 
antas av kommunfullmäktige och svarar på vart kommu-
nen vill föra organisationen. Den har ett långsiktigt per-
spektiv som sträcker sig över flera mandatperioder.

Fokusområden speglar olika dimensioner i verksam-heten. 
De övergripande målen visar inriktningen verksamheten 
skall fokusera på inom det aktuella fokusområdet. Till de 
övergripande målen kopplas mätbara delmål som följs upp 
regelbundet. Målnivån beskriver önskat resultat gällande 
kvalitet, effektivitet och volym med mera. Mätning är av 
central betydelse för att visa eller ge svar på om målen har 
uppnåtts, helt eller delvis eller inte alls. 

Inför budget 2012 reviderades kommunens fokusområden 
och övergripande mål. Underlag för revideringen var dels 
ett diskussionsunderlag som låg till grund för en genom-
lysning av kommunens politiska mål i samband med en 
EU-projektanalys, den så kallade WEPA-analysen, som 
gjordes under året och dels den politiska diskussionen un-
der WEPA-processen. De nya fokusområdena är:

• Samhälle, se avsnitt Samhällsutveckling

• Kommuninvånare, se avsnitt Medborgare

• Organisation, se avsnitt Medarbetare

De övergripande målen ligger också till grund för nämn-
dernas målarbete. Nämnderna beslutar egna mätbara del-
mål som kopplas till de övergripande målen och delmålen 
utgörs då av serviceåtaganden, utvecklingsmål eller ut-
valda aktiviteter. 

Uppsiktsplikten
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela 
kommunens samlade verksamheter, för såväl nämnder 
som kommunala bolag. Under 2012 har detta arbetet pla-
nerats, systematiserats och genomförts.

Mål- och resursplanen (MRP) inklusive fokusområden är 
ett viktigt styrdokument som ger underlag för planerad 
verksamhet och ekonomi. MRP fastställs av kommunfull-
mäktige i juni månad med ett justeringsbeslut i november 
månad för att kunna möta externa förändringar som sker 
under perioden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har årli-
gen i samband med MRP-arbetet en träff med nämndernas 
presidier.

Uppföljning, utvärdering och analys av ekonomi, mål-

uppfyllelse, prestation och kvalitet ger ökad tyngdpunkt i 
ekonomistyrningen. Uppföljning som redovisas till kom-
munstyrelsen görs efter tre, sex och nio månader, den efter 
sex månader hanteras i samband med kommunens del-
årsbokslut. Uppföljningen efter tre och nio månader sker 
i samråd mellan nämndernas presidier och ekonomichef. 
Kommunstyrelsen har utöver detta samråd med stiftelsen 
Hyltebostäders samt varje nämnds presidium två gånger 
per år. Nämnden fastställer därutöver regler för hur och när 
uppföljningen utöver ovanstående ska sammanfattas och 
rapporteras till nämnd. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kom-
munens totala resursplanering. Som ett led i det arbetet 
bevakar styrelsen uppföljningar av både mål och resur-
ser. Kommunstyrelsen 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.

Resultat
Hylte kommun har med hjälp av sitt intensiva arbete de 
senaste åren hittat en röd tråd från planering i mål- och 
resursplanen till uppföljning i delårsbokslutet och årsboks-
lutet. Målarbetet är inte lätt och att få alla att förstå styrmo-
dellen är en utmaning även framöver. Kommunen måste 
ha tålamod, envishet och fortsätta utveckla systemet till 
det bättre. För att förbättra arbetet ytterligare har kommu-
nens fokusområden arbetats om inför 2012 och har istället 
för fem blivit tre. 

Kommunen har under våren 2012 inlett arbetet med att 
införa ett nytt beslutstödssystem för att förbättra och un-
derlätta arbetet med ekonomi och kvalitet för samtliga i 
organisationen. I samband med detta kommer också ruti-
ner för nämndernas uppföljning av de övergripande må-
len att utarbetas, vilket gör att även de mera långsiktigare 
målen kan följas med tätare intervall. Tanken med det här 
arbetet är att utvecklingen ska kunna mätas och redovi-
sas både med övergripande mått och med nämndernas mer 
verksamhetsspecifika mått. Syftet är att tydligare kunna 
beskriva hur nämnder och verksamheter jobbar mot kom-
munens gemensamma mål.

I årsredovisningen redovisar kommunen på ett öppet och 
systematiskt sätt måluppfyllelsen för kommunens övergri-
pande mål i förvaltningsberättelsen. Varje övergripande 
mål, delmål och målnivå värderas med grön, gul eller röd 
markering för uppnådd nivå, delvis uppnådd nivå respek-
tive ej uppnådd nivå. Markeringen svart kan även före-
komma då någon mätning ej är genomförd.

Värdering på liknande sätt görs för respektive nämnds ser-
viceområden med tillhörande serviceåtaganden med färg-
markering som ovan i verksamhetsberättelserna, under 
avsnitt Våra verksamheter.

Det är svårt att göra en sammanvägd värdering av god eko-
nomisk hushållning för hela Hylte kommuns verksamheter 
för 2012. De övergripande målen är nya och flera av dem 
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har ännu inte utvärderats. Även en del av nämndernas del-
mål är ej uppmätta av olika skäl och orsaken kan vara att 
intervallen mellan mätningarna är lite längre. Intervallen 
för mätningarna av flertalet mått är antingen satta på helår, 
vart annat år eller på ännu längre sikt. En tätare uppfölj-
ning kommer att bli möjlig efter det att rutiner för nämn-
dernas uppföljning av de övergripande målen har arbetats 
in vilket kommer att ske i MRP 2014-2016.

Kommunens finansiella mål visar på en försämring sedan 
delårsbokslut 2012 då samtliga fyra mål var helt uppfyllda. 
Nu är endast ett mål helt uppfyllt medan övriga tre mål be-
döms vara ej uppfyllda. Sammantaget görs bedömningen 
att de finansiella målen redovisar delvis uppnådd nivå. 

Vad gäller kommunens verksamhetsmässiga mål bedöms 
samtliga fokusområden, Samhälle, Kommuninvånare och 
Organisation, som delvis uppnådda.

Resultaten för de finansiella målen ställt mot de verksam-
hetsmässiga gör att bedömningen är att Hylte kommun 

2012 delvis uppnår god ekonomisk hushållning. En stark 
ekonomisk ställning är viktig i fortsättningen och även 
verksamhetsmässigt är det viktigt att jobba med ständiga 
förbättringar. 

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samord-
nande ansvar för den interna kontrollen inom hela 
kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i reg-
lemente för intern kontroll som antogs under 2011. 
Uppföljning av den interna kontrollen har för första 
gången gjorts i samband med årsbokslutet för 2012. 
Varje nämnd har utfört sin uppföljning vilken sedan 
redovisats till kommunledningskontoret. De flesta 
kontrollerna visar inga avvikelser och ett fåtal kon-
trollmoment har av olika anledningar inte kunnat föl-
jas upp. I de fall uppföljningarna visat avvikelser det 
vill säga att rutinen inte fungerar har förbättringsar-
bete påbörjats.
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Samhällsutveckling

Befolkningen i Hylte kommun minskade under 2012 med 94 
invånare till 10 032 vid årets slut. Detta påverkar kommu-
nens ekonomiska förutsättningar på ett negativt sätt. Det är 
viktigt att prioritera arbete för att bryta den negativa trenden. 
Därför har kommunfullmäktige beslutat om fokusområdet 
Samhälle.        

Fokusområdet Samhälle uppvisar  
delvis uppnådd nivå.

Samhällsutveckling
Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Samhällsekonomi
Den svenska ekonomin har under de tre första kvar-
talen 2012 utvecklats relativt starkt. Avslutningen på 
året blev betydligt svagare och utvecklingen i början 
på 2013 beräknas bli fortsatt svag. Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) räknar med att BNP ökar 
med 1,4 procent 2013. Den fortsatt svaga tillväxten 
innebär att även arbetsmarknaden försvagas. Under 
2013 beräknas arbetslösheten nå upp till 8,2 procent 
vilket är 0,5 procentenheter högre än 2012. Först un-
der 2014 beräknas en viss återhämtning av ekonomin 
och därmed en ökning av sysselsättningen.

Trots den vikande sysselsättningen beräknas skatteun-
derlaget att fortsätta att utvecklas positivt och växa 
med 1,3 procent 2013 i reala termer. En starkt bidra-
gande orsak är ökande pensioner.

Befolkningsutveckling
Den sista december 2012 var den totala befolkningen 
i kommunen 10 032 vilket är en minskning med 94 
personer jämfört med årsskiftet 2011. Antalet födda 
under året uppgick till 125 stycken vilket är 22 fler än 
förra året. Samtidigt är antalet som avlidit också fler 
än förra året, 141 döda mot 122 för 2011. Samman-
taget leder det till ett negativt födelsenetto för 2012 på 
totalt 16. Antalet inflyttade till kommunen understiger 
antalet utflyttade med 78 personer vilket förklarar den 
övriga skillnaden i antal invånare.

Konsekvenserna för kommunen av en vikande befolk-
ningsutveckling är främst att skatteunderlaget mins-
kar. Kommunens ekonomi krymper och därmed ökar 
kraven på prioriteringar för att få tillgängliga resurser 
att möta det ökade kravet på tjänster och kvalitet.

Attraktiv kommun
Målet om attraktivitet handlar om kommunen som ett 
geografiskt område och hur invånarna uppfattar att 
det är att leva och bo i Hylte. Kommunen som organi-
sation har ett gemensamt ansvar tillsammans med in-
vånarna, föreningarna, det lokala näringslivet och an-
dra myndigheter att forma samhället och göra det till 
en attraktiv plats där det är gott att leva och verka. För 
att nå målet vill kommunen prioritera insatser inom 
fyra områden: attraktivt boende, arbetskraftsförsörj-
ning, kultursamarbete i regionen samt folkhälsa.

Målet är nytt för 2012 och kommer delvis att följas 
upp i helårsbokslutet. Invånarnas uppfattning av kom-
munens attraktivitet kommer att följas upp i samband 
med SCB:s medborgarundersökning 2013.

Folkhälsan mäts genom statistik från Försäkringskas-
san. Ohälsotalet är antal utbetalda dagar med sjuk-
penning, arbetsskadesjukpenning med mera från so-
cialförsäkringen relaterat till befolkningen i åldrarna 
16 till 64 år. Trots att Hylte kommuns ohälsotal har 
försämrats med 1,1 är det fortfarande bättre än ohäl-
sotalet både i Halland och i riket.

 Delmål  Målnivå  Kommentar

●

Avstämning av SCB:s medborgarundersök-
ning, NRI (Nöjd Region Index, max 100 p).  
 
Frågorna med inriktning på: helhetskänsla, rekom-
menderar andra att flytta hit, ar-betsmöjligheter, 
utbildningsmöjligheter, miljö, bo städer, trygghet, 
kommunikationer, kommersiellt utbud och fritid

●
NRI-värdet för Hylte kommun 
ska vara bättre än genomsnit-
tet i undersökningen hösten 
2013.

 

I senaste mätningen 2010 var NRI-värdet 52 p för 
Hylte kommun (snitt för alla deltagande kommuner 
var 62 p, bästa kommun 74 p)

NRI mäts vart fjärde år, nästa mätning hösten 2013.

● Mätning av upplevd trygghet genom brottsstatis-
tik från BRÅ ●

Brottstatistiken för Hylte kom-
mun ska vara lägre än snittet i 
Halland och riksgenomsnittet, 
2014

 

För helår 2011 var totalt antal anmälda brott per 
100 000 invånare 11 219 i Hylte kommun ( för Hal-
land var det 11 777 och för riket var det 14 988) 
Målet är nytt för 2012 och brottsstatistiken för 
2012 blir tillgänglig först i slutet av mars.

● Folkhälsan mäts genom uppföljning av ohälsotalen 
i relation till jämförbar kommungrupp. ●

Ohälsotal för Hylte kommun 
ska vara bättre än snittet inom 
kommungruppen 2014

 
För helår 2012 var ohälsotalet 24,1 ( Halland 24,6 
och riket 27,0) vilket är en försämring med 1,1 jäm-
fört med 2011

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i 
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Medborgare
Det är viktigt att arbeta för att locka fler invånare till att bosätta sig i Hylte kom-
mun men det är också viktigt att fokusera på att locka befolkningen att stanna kvar. Inte 
minst i spåren av neddragningarna som sker inom näringslivet med färre arbetstillfällen 
som följd. Därför har kommunfullmäktige beslutat om fokusområdet Kommuninvånare. 
    

Fokusområde Kommuninvånare  
- uppvisar delvis uppnådd nivå

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Fokusområdet inrymmer tre övergripande mål med olika delmål som beskrivs i nedan tabeller.

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet ●
 Delmål  Målnivå  Kommentar

●

Avstämning av SCB:s medborgarunder sökning, 
NMI (Nöjd Medborgar Index, max 100 p).   
 
Frågorna med inriktning på: Bemötande och till-
gänglighet, Förskolan, Grund skolan, Gymnasie-
skolan, Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer, 
Gator och vägar, Gång- och cykelvägar, Fritid – 
Idrott, Fritid – Kultur, Miljöarbete, Vatten och av-
lopp, Renhållning, Räddningstjänsten. 

●
NMI-värdet för Hylte kommun 
ska vara bättre än genomsnit-
tet i undersökningen hösten 
2013.

 

I senaste mätningen 2010 var NRI-värdet 47 p för 
Hylte kommun (snitt för alla deltagande kommuner 
var 56 p, bästa kommun 65 p)

NMI mäts vart fjärde år, nästa mätning hösten 2013.

●
Mätning av egen statistik gällande andel av nämn-
dernas serviceåtaganden som är uppfyllda eller är 
nästan uppfyllda.

●
95 % av serviceåtagandena 
ska vara uppfyllda eller nästan 
uppfyllda 2014.

 

Måluppfyllelse i bokslutet uppgår till 90,2 % (74 av 
82 uppmätta serviceåtaganden) vilket är en minsk-
ning med 3,6 procentenheter jämfört med delårs-
bokslut 2012. Antalet ej uppmätta är 8.

Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor. ●
 Delmål  Målnivå  Kommentar

● Mätning av andel elever med fullständiga slutbetyg 
genom Öppna jämförelser (SKL) och egen statistik. ●

Andelen elever med fullstän-
diga slutbetyg ska öka med 
minst 2 % per år för att på sikt 
nå 100 %.

 

Sammanställning och analys av andel elever med 
betyget lägst G (E) visar att målet på 100 % inte 
har uppnåtts. Någon jämförelse har ännu inte gjorts 
med statistik från SKL.

●
Mätning av andel elever med behörighet till gym-
nasiet genom Öppna jämförelser (SKL) och egen 
statistik.

●
Andelen elever med behörig-
het till gymnasiet ska öka med 
minst 2 % varje år för att på 
sikt nå 100 %.

 

Sammanställning av betyg och analys av andel åk 
9 behöriga till nationella gymnasieprogram visar att 
82 % av avgångseleverna är behöriga till nationellt 
gymnasieprogram vilket är 4 % lägre än mätningen 
från 2011.

● Mätning av andel elever som upplever trivsel i sko-
lan genom enkät i åk 9 (SKL). ●

Andelen elever som upp lever 
trivsel i skolan ska öka med 
minst 2 % per år för att på sikt 
nå 100 %.

 
Trivseln följs upp i nationell enkät från SKL. Senaste 
mätningen som gjordes 2010 visade att 41 % av 
eleverna upplevde trivsel i skolan. 

Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut. ●
 Delmål  Målnivå  Kommentar

● Avstämning av SCB:s medborgarunder sökning, NII 
(Nöjd Inflytande Index, max 100 p). ● NII: ska vara bättre än genom-

snittet hösten 2013
 

I senaste mätningen 2010 var NII-värdet 40 p för 
Hylte kommun (snitt för alla deltagande kommuner 
var 42 p, bästa kommun 53 p)

NII mäts vart fjärde år, nästa mätning hösten 2013.

●

Mätning av valdeltagande genom Valmyndighe-
tens statistik över valdeltagande i kommunvalet 
gällande andel av röstberättigade.
Frågorna med inriktning på: Kontakt, information, 
påverkan och förtroende

● Valdeltagandet ska öka jäm-
fört med valet 2010

 

I valet 2010 var valdeltagandet 78,1 %  
(riksgenomsnitt 81,6 %)

Nästa mätning kommer att ske vid kommunvalet 
2014.
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Medborgare

Bra service med god kvalitet
Målet handlar om den kommunala service som riktar 
sig direkt till Hylte kommuns kunder – barn, elever, 
omsorgstagare, anhöriga, klienter, besökare, abon-
nenter, företagare, medborgare och andra som nytt-
jar kommunens tjänster. Målet inrymmer kommunens 
samtliga serviceåtaganden och är nytt för 2012. 

Vid en sammanställning av samtliga uppmätta ser-
viceåtaganden visar måluppfyllelsen vid bokslut 2012 
på en minskning på 3,6 procentenheter jämfört med 
delårsbokslut 2012 (90,2 procent mot tidigare 93,8 
procent). Målet är att 95 procent av kommunens 
samtliga serviceåtaganden ska vara helt eller delvis 
uppfyllda. Andelen serviceåtaganden som inte har ut-
värderas vid bokslutet har samtidigt minskat något 
jämfört med delåret 2012. Andelen mål som inte ut-
värderats medför en viss osäkerhet i analysen av må-
luppfyllelsen. Den samlade bedömningen är att målet 
delvis är uppnått. 

Trots den bedömningen kan man ändå hävda att kom-
munens service håller en relativt god kvalitet. Resul-
taten per nämnd ser goda ut och samtliga nämnder 
utom barn- och ungdomsnämnden uppfyller helt 
eller delvis nästan alla sina serviceåtaganden. Inom 
barn- och ungdomsnämndens verksamheter pågår ett 
intensivt förbättringsarbete som på sikt bör leda till 
en högre måluppfyllelse. Eftersom barn- och ungdom-
snämnden ansvarar för 30 av kommunens totalt 90 
mål har nämndens måluppfyllelse också en stor del i 
kommunens totala resultat.

Invånarnas uppfattning om Hylte kommuns service 
följs upp i samband med SCB:s medborgarunder-
sökning 2013. Med syfte att nå bra resultat i mätnin-
garna arbetar kommunen med att utveckla både till-
gängligheten och kommunens dialog med invånarna. 
Detta görs bland annat genom att införa e-tjänster och 
arbeta vidare med kommunens synpunktshantering. 
Kommunen har också tagit initiativ för att införa ge-

mensam kundtjänst för Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan och kommunens egen arbetsmarknadsen-
het.

Barn och ungas uppväxtvillkor
Bra uppväxtvillkor handlar både om uppväxtmiljön 
för barn och elever som finns inom barnomsorg och 
skola, och det handlar också om de förutsättningar 
som de unga får med sig i sina fortsatta liv. Grundtan-
ken är att en bra uppväxt ger bra förutsättningar för 
att möta framtiden. 

Målet är nytt för 2012 och två av delmålen visar på en 
negativ utveckling jämfört med resultatet från 2011. 
Verksamheten har fortsatt med det övergripande för-
bättringsarbetet som går under temat Hyltes Unga 
Framtid. Inom grundskolan arbetar verksamheten 
bland annat med förändrade arbetssätt och olika sätt 
att kartlägga grunden till bristerna. Inom gymnasiet 
ska mer information om behörighetsgivande kurser 
ges till eleverna och uppföljning i dessa ämnen bör 
göras med aktuella lärare och rektor för att ge en bild 
av hur behörighetsresultatet ser ut och hur målet kan 
nås. 

Invånarnas inflytande
Målet handlar om hur kommunen som en offentlig 
demokratisk organisation främjar medborgarnas 
möjligheter till insyn, delaktighet och påverkan på de 
beslut som rör kommunens verksamheter och utveck-
ling. Aktiviteter inom fyra områden är prioriterade: 
Kontakt, information, påverkan och förtroende.

Målet är nytt för 2012. Invånarnas upplevda infly-
tande på kommunens verksamheter och beslut kom-
mer att följas upp i samband med SCB:s medborga-
rundersökning 2013. Valdeltagandet följs upp vid 
kommande val 2014.
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Hållbar utveckling 2012

Matavfall blir biogas
Förberedelser för utsortering av hushållens matavfall 
har pågått under året. En ny renhållningsordning har 
antagits och en ny avfallsentreprenör med tvåfacksbil 
har handlats upp. Kommuninvånarna har informerats 
via utskickad informationsbroschyr, hemsidan och 
mässarrangemang.

Framtidens avfall och transporter – så här gör vi i 
Hylte Kommun 
Temat på årets miljömässa var Framtidens avfall och 
transporter. Ett välbesökt arrangemang där kommu-
nens invånare bjöds på tre föreläsningar. Den första 
med information och diskussion om utsortering av 
matavfall som genomförs i kommunen 2013. Den an-
dra om Mobil Samåkning som kan vara ett bra alter-
nativ på orter där bussarna inte går så ofta. Den tredje 
föreläsningen gav enkla tips om hur man kan förbättra 
miljön och sin hälsa på samma gång. I utställningslo-
kalen fanns även information om belysning, eko-dri-
ving, miljöbilar och möjlighet att provköra en el-cykel.

Energi- och klimatrådgivning
En föreläsning om solenergi hölls på Örnvallen i maj 
månad. Arrangemanget var välbesökt, cirka 50 per-
soner passade på att lyssna och ställa frågor till Peter 
Kåwac från Sveriges tekniska forskningsinstitut. En 
julblogg med miljösmarta tips inför julen har funnits 
på kommunens hemsida under december månad.

Energieffektivisering i kommunens lokaler
Förvaltningen av kommunens fastigheter togs över av 
Hyltebostäder vid årsskiftet 2011/2012. En utvärde-
ringsrapport om hur pengar till energieffektivisering 

har använts tidigare år och vilka mätbara resultat som 
kommit ut av detta innan övertagandet presenterades 
hösten 2012. Arbete med att ta fram underlag för byte 
av de sista oljepannorna för uppvärmning av lokaler 
har tagits fram men inte genomförts ännu. Arbete med 
att ta fram en ny standard för vilken typ av belysning 
som ska användas i kommunen har pågått under året. 
Utformning av en utbildning för vaktmästare/fastig-
hetsskötare i kommunen har påbörjats.

Nya föreskrifter i vattenskyddsområden
I enlighet med kommunens vattenförsörjningsplan har 
områdesgränser och skyddsföreskrifter till kommu-
nens tre största vattenskyddsområden uppdaterats och 
en reservvattentäkt i Nyebro Övregård tagits fram. De 
nya föreskrifterna gäller från och med 2012-09-01.

Nissans Vattenråd
Inom ramen för Nissans Vattenråd har en arbetsgrupp 
bildats för att nå god vattenkvalitet i Lillån i Torup. 
Arbetsgruppen har skrivit ihop ett förslag till åtgärds-
plan som nu har skickats vidare till Vattenmyndighe-
ten.

Lokal och kommunal naturvård (LONA)
Två nya Lokala och kommunala naturvårdsprojekt 
har beviljats medel från Länsstyrelsen under året. 
Framtagande av underlag för Naturskola och Upp-
skyltning av cykel och vandringsleder runt Unnen, 
Jällunden och Färgensjöarna.

I Hylte kommun pågår ett konsekvent arbete med att bidra till att nå de nationella och re-
gionala miljömålen. Under året har bland annat förberedelsearbete gällande utsortering av 
hushållens matavfall fortlöpt och en utvärderingsrapport gällande energieffektivisering i kom-
munens lokaler har utförts. Nya föreskrifter i vattenskyddsområden har tagits fram och även 
förslag till åtgärdsplan gällande Nissans vattenråd har genomförts.
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Hållbar utveckling 2012

Matavfall blir biogas
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Medarbetare

Fortsatt arbete med sjukfrånvaron främst genom utvecklandet av Uppdrag hälsa har fortgått un-
der året och utvärderingar visar att korttidsfrånvaron har minskat i kommunen dock har en ök-

ning av långtidsfrånvaron skett vilket bland annat kan 
härledas till svåra icke-arbetsrelaterade sjukdomar. 
   

Fokusområde Organisation  
- uppvisar delvis uppnådd nivå

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Fokusområdet inrymmer ett mål med fyra olika delmål.

Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. ●
 Delmål  Målnivå  Kommentar

● Mätning av andel nöjda medarbetare genom 
medarbetarundersökningar. ●

Andelen nöjda medarbetare 
ska uppgå till 75 % under 
2013

Mäts genom enkät och nästa mätning görs 2013.

● Mätning av antal sökande per platsannons ● Antal sökande per annons 
ska vara 30 under 2014.

Antal sökande per annons är 13,1 vid bokslut 2012.

● Mätning av Friskhälsotal genom statistik från per-
sonalredovisningen. ● 2014 ska friskhälsotalet upp-

gå till 97 %.

Bokslut 2012 ligger Friskhälsotalet på 95,1 % vilket 
är en förbättring med 0,2 procentenheter jämfört 
med delårsbokslut 2012.

●
Jämförelse av statistik över lönenivåer med jäm-
förbara kommuner* utifrån SKL:s partgemen-
samma lönestatistik

●
Hylte kommun ska ha ett lö-
neläge som mot svarar jäm-
förbara kommuner 2014.

Kommunens lönestruktur är tvådelad, kommunen 
är löneledande bland kollektivanställda men ligger 
cirka 10 % lägre i fråga om löner för tjänstemän och 
chefer.

* Med jämförbara kommuner menas kommungrupperingen som inkluderar: kommuner med färre än 25 000 invånare samt jämförelse-
grupp södra Sverige (Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne). Utöver detta finns även referensstatistik i förhållande till Hallands kom-
muner och regionen.

Hylte kommun hade vid årsskiftet 930 medarbetare. 
Av dessa var 833 tillsvidareanställda och 97 visstids-
anställda. Det innebär en ökning med 39 tillsvidare-
anställda och en minskning med 15 visstidsanställda. 
Inkonverteringsregler för visstidsanställda och utökad 
verksamhet inom exempelvis asylboendet är förkla-
ringar till den ökande tillsvidareanställda persona-
len. Medelsysselsättningsgraden är oförändrad sedan 
2011. Lönekostnaderna har ökat med cirka 2,1 % 
jämfört med år 2011.

Jämställdhet
Hylte kommun eftersträvar en jämnare könsfördel-
ning inom yrkesgrupperna. Könsfördelningen fortsät-
ter dock att vara ojämn inom kommunen. Sedan 2010 
är fördelningen mellan könen oförändrad.

Personalen i siffror

2012 2011 Avv

Antal anställda 930 906 24

     Tillsvidareanställda 833 794 39

     Visstidsanställda 97 112 -15

Andel män % 13 13 0

Andel kvinnor % 87 87 0

Genomsnittlig anställningstid 13,9 14,4 -0,5

    för män 7,9 10,2 -2,3

    för kvinnor 14,7 15 -0,3

Medelålder (år) 45 46 -1

Medelsysselsättning (%) 89,8 89,8 0

Antal pensioneringar 20 24 -4

Lönekostnader (mkr) 371,1 363,6 7,5

Personalkostnader (mkr) 400,6 389,0 11,6

Årsarbetare 748,2 712,7 35,5
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Medarbetare

Rekryteringsbehov
Under de närmaste tio åren kommer 197 medarbetare 
att nå pensionsåldern vilket motsvarar cirka 24 pro-
cent av de tillsvidareanställda. De största pensions-
avgångarna återfinns inom grupperna vårdpersonal, 
lärare och adjunkter.  

Hälsa
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1 procent 
jämfört med föregående år. Andelen långtidssjuka har 
ökat med 12,4 procent i förhållande till föregående 
år. Ökningen av sjukfrånvaron följer en mer övergri-
pande uppåtgående trend på arbetsmarknaden men 
ökningen av långtidsfrånvaron har vid närmare ana-
lys haft en tydlig koppling till ett olyckligt stort antal 
svåra icke-arbetsrelaterade sjukdomar.

Antal medarbetare per chef
Den genomsnittlige chefen inom Hylte kommun har 
21 medarbetare vilket det även var 2011.

Det fanns vid årsskiftet 21 chefer inom kommunen 
som har fler än 20 tillsvidareanställda medarbetare att 
leda och utveckla. Variationen är stor, med som minst 
tre och som flest 33 medarbetare. 

Attraktiv arbetsgivare
Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god per-
sonalpolitik skapar förutsättningar för kommunens 
medarbetare att utföra ett bra arbete och leverera en 
hög kvalitet på de tjänster kommunen erbjuder.

Kommunen arbetar målmedvetet för att stärka sin 
arbetsgivarprofil. Bland annat har kommunen infört 
nya former av personalförmåner via bruttolöneavdrag 
(personalbil, privat sjukvård) och satsar stort på psy-
kosociala insatser för att öka trivseln och motverka 
konflikter. Kommunen har även ingått ett samarbete 
med Hallands Trainee för att attrahera unga akademi-
ker och för att underlätta personalförsörjningen.

Kommunen har idag offentliga Hallands mest utar-
betade personalportfölj och arbetar ständigt med att 
stärka synligheten och profilen för kommunen som 
arbetsgivare. Personalpolitiskt har kommunen dock 
vissa svårigheter att konkurrera lönemässigt inom 
tjänstemannayrken vilket är ett strategiskt problem. 
Däremot är kommunen löneledande inom de så kall-
lade kollektivanslutna yrkesgrupperna och ligger där 
topp tio i landet.

Pensionsavgångar
13-17 18-22 Totalt

Omsorgsassistenter 26 37 63

Legitimerad personal (OK*) 2 4 6

Lärare/adjunkt 11 18 29

Förskolelärare 4 8 12

Fritidspedagog 3 1 4

Barnskötare/dagbarnvårdare 3 13 16

Elevassistenter 2 0 2

Fastighet/park/anläggning 1 0 1

Köks- och städpersonal 11 8 19

Administrativ personal 8 9 17

Chefer 2 7 9

Teknisk personal 3 2 5

Övriga 5 9 14

81 116 197

*Omsorgskontoret

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

2012 2011 Avv

   Totalt för alla arbetstagare 4,9 3,9 1,0

     kvinnor 5,5 4,2 1,3

     män 1,9 2,5 -0,6

     personer upp till 29 år 2,6 2,7 -0,1

     personer mellan 30-49 år 4,3 3,7 0,6

     personer 50 år och äldre 6,5 4,6 1,9

Varav långtidssjukfrånvaro* 45,6 33,2 12,4

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %

Sjukfrånvaro andel långtids-
sjukfrånvaro

Kommunledning 2,6 47,8

Barn- och ungdom 3,3 31,3

Omsorg 6 45,7

Samhällsbyggnad 6,7 69,2

Arbets- och näringsliv 6,9 50,4

Totalt alla 4,9 45,6

Antal medarbetare per chef, medelvärde
2012 2011

Kommunledningskontoret 9 8

Samhällsbyggnadskontoret 17 18

Arbets- och näringslivskontoret 13 14

Barn- och ungdomskontoret 25 25

Omsorgskontoret 24 25

Medelvärde totalt 21 21
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Friskträningskort subventioneras till månadsanställ-
da. Priset på ett årskort i Örnahallen uppgick 2012 
till 2 400 kronor och den enskilde betalar 300 kronor. 
Förmåner som ingår i träningskortet är fri tillgång till 
träningslokal, simbassäng, längdskidåkningsspår, del-
tagande i friskvårdspass, samt tillträde till en föreläs-
ningsserie i friskvårdens tema. 

För att kunna behålla och utveckla kommunens med-
arbetare har kommunen inlett ett utvecklingsarbete 
under temat Framtidstro. Samtliga enheter har under 
året arbetat med ett material som togs fram efter förra 
årets Framtidstrodag. Hösten 2012 anordnades en ny 
Framtidstrodag för samtliga medarbetare som en upp-
följning på förra årets lyckade arrangemang och även 
i år var det en uppskattad dag. Arbetet med att ta fram 
ett nytt material för arbetsplatserna att jobba med har 
påbörjats – denna gång under temat kommunikation.  

Arbetsmiljö
Örnahallens medarbetare har, tillsammans med per-
sonalenheten och företagshälsovården, fortsatt att 
utveckla Uppdrag hälsa och kommunens friskvårds-
arbete vilket också uppmärksammats nationellt. Kom-
munen har haft studiebesök från bland annat Lands-

krona och Marks kommun. Vidare har kommunen 
varit i Stockholm på en AFA-konferens och presenterat 
Uppdrag hälsa. Under året har Uppdrag hälsa anpas-
sats ur såväl medarbetar- som verksamhetsperspektiv. 
Utvärderingar visar att antal korttidsfrånvarotillfällen 
har minskat i kommunen och en enkätundersökning 
visar att medarbetare tycker att det varit positivt att 
delta i Uppdrag hälsa.

I dagsläget har alla chefer och skyddsombud genom-
gått en arbetsmiljöutbildning, den så kallade BAM-
utbildningen. En fortsatt trend är dock att behovet av 
psykosociala åtgärder har ökat under de senaste åren 
men att de fysiska skadorna minskat. För att möta be-
hovet finns en planerad utbildningsinsats under 2013.

Under året har ett intensivt arbete pågått mellan kom-
munen och de fackliga organisationerna vilket resulte-
rat i ett nytt samverkansavtal som träder i kraft 2013-
01-01. Utbildningsinsatser har planerats och till viss 
del påbörjats under året. Detta arbete fortgår under 
hela 2013. Det nya samverkansavtalet syftar till ökad 
delaktighet och att samverkan ska komma närmre be-
rörda verksamheter genom lokala samverkansgrupper.  

Framtidstro 2012
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Ekonomi
2012 års resultat för kommunen blev +2,7 mkr. Detta var 2,5 mkr lägre än justerad budget 
för 2012 och 4,4 mkr sämre än den prognos som lämnades efter september månad. I förhål-
lande till skatteintäkter och utjämning hamnar resultatet på 0,6 procent vilket inte når upp 
till den uppsatta nivå som fullmäktige antagit på 2,0 procent. Nämnderna avviker totalt mot 
lagd driftsbudget med -5,6 mkr, avvikelsen skiljer sig dock stort mellan olika nämnder. Årets 
nettoinvesteringar i kommunen var 64,8 mkr. Dessa kunde självfinansieras till 45,7 procent.  
Soliditeten i kommunen uppgår till 28,0 procent, en försämring jämfört med föregående år 
och något under den nivå som fullmäktige satt upp. Totalt sett uppfyller kommunen ett av 
fyra finansiella målen.

Analysen och bedömningen i detta avsnitt omfat-
tar den kommunala förvaltningen samt relationerna 
med kommunkoncernen och ger sammantaget gul 
indikator för fokusområdet ekonomi.
Fokusområde Finansiella mål - uppvisar delvis 
uppnådd nivå

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Finansiella mål – uppvisar delvis uppnådd nivå ●
 Delmål  Målnivå  Kommentar

● Årets resultat skall vara positivt ●
Årets resultat i förhållande till skattein-
täkter och generella statsbidrag ska vara 
minst 2 %

Årets resultat genom skatteintäkter och statsbidrag 
i bokslut 2012: 0,6 % 

● Nämnderna håller anvisad budget ● Nämndernas budgetföljsamhet skall vara 
0

Nämndernas driftsbudgetavvikelse : -1,1 % 
(-5,6 mkr)

● Soliditeten skall förbättras ● Soliditeten ska uppgå till minst 30 % Soliditeten bokslut 2012: 28,0 %

● Full självfinansiering av investeringar ●
Nettoinvesteringar skall helt finansieras 
med egna medel, undantag för taxefi-
nansierad verksamhet

Självfinansieringsgraden bokslut 2012: 45,7 %
Investeringar i taxefinansierad verksamhet undan-
tagen: 123,8 %
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Finansiell analys
Den finansiella analysens främsta uppgift är att visa 
vilka förhållanden som utgör styrkor respektive svag-
heter för Hylte kommun. Syftet är att ge olika typer av 
bedömare möjlighet att avgöra huruvida kommunen 
ur ett finansiellt perspektiv har en god ekonomisk hus-
hållning.

Årets resultat
Hylte kommun redovisar 2012 ett resultat på 2,7 mkr, 
jämfört med föregående år är det en förbättring med 
0,2 mkr. 

Årets resultat budgeterades vid årets början till 8,7 
mkr. Under året har 3,5 mkr tilläggsbudgeterats eller 
resultatbalanserats. Det justerade budgeterade resulta-
tet för 2012 uppgick till 5,2 mkr. Detta innebär en ne-
gativ avvikelse på 2,5 mkr mellan budgeten och årets 
resultat.

Nämndernas budgetavvikelser
En förutsättning för en ekonomi i balans är god bud-
getföljsamhet i verksamheterna. En stor medvetenhet 
har funnits i hela kommunens organisation efter de 
framtidsprognoser som förutspåddes.

Nämndernas avvikelser pekade i delårsrapporten ef-
ter juni månad på en avvikelse jämfört med budget på 
–5,6 mkr och i samband med prognosen i september 
med -5,9 mkr. Efter september prognostiserades en 
svag förbättring med 0,3 mkr till -5,6 mkr i bokslutet.

Kommunstyrelsen (inklusive kommunfullmäk-tige) re-
dovisar 2012 en positiv avvikelse på 0,6 mkr, trots en 
negativ slutreglering för 2011 av kollektivtrafiken med 
-0,9 mkr. Den huvudsakliga orsaken till den i övrigt 
positiva avvikelsen är att flera tjänster inte varit helt 
bemannade.

Räddningsnämnden har ingen avvikelse jämfört med 
budget.

Samhällsbyggnadsnämndens har en negativ avvikelse 
med -2,4 mkr. Störst avvikelse redovisas för bostadsan-
passningar, -1,0 mkr och kostverksamheten, -0,7 mkr. 

Arbets- och näringslivsnämnden redovisar en negativ 
avvikelse mot budget med -1,9 mkr. Av detta svarar 
ekonomiskt bistånd för -1,4 mkr. 

Barn- och ungdomsnämnden som såväl budgetmässigt 
som personalmässigt är kommunens största nämnd, 
redovisar en negativ avvikelse mot budget med -1,9 
mkr. De största negativa avvikelserna återfinns inom 
grundskolan och gymnasieskolan. 

De negativa avvikelserna uppvägs delvis av överskott 
inom barnomsorgen och familjecentralen. 

Avvikelsen inom grundskolan beror bland annat på 

 Årets resultat, mkr

 Resultat i förhållande till skatteintäkter och  
 utjämningsbidrag, %

Prognos sept Bokslut Avvikelse %

Kommunstyrelsen 237 635 1,8

Räddningsnämnd 0 -13 -0,1

Samhällsbyggnadsnämnd -1 092 -2 356 -15,5

Tillsynsnämnd 0 0 0,0

Arbets- och näringslivsnämnd -975 -1 862 -5,6

Revision 0 103 13,7

Överförmyndare 0 -45 -10,0

Barn- och ungdomsnämnd -3 867 -1 854 -0,8

Omsorgsnämnd -200 -181 -0,1

Summa nämnder -5 897 -5 573 -1,1

 

Budgetavvikelse nämnder 2012
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ökade kostnader för extra personal för elever vid Ör-
naskolans högstadium med behov av särskilt stöd. 
Inom gymnasieskolan är det de interkommunala er-
sättningarna som blivit högre än budget.

Omsorgsnämndens negativa budgetavvikelse med -0,2 
mkr förklaras främst av extra personal inom demens-
vården.

Nämndernas avvikelser finns mer utförligt redovisade 
i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Nettokostnader
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushåll-
ning är att det råder balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Den långsiktiga ekonomiska målsätt-
ningen är att kommunens resultat ska utgöra 2 pro-
cent av summa skatteintäkter och statsbidrag. Infrias 
detta mål ger det goda förutsättningar för egenfinan-
siering av investeringar samt reservation av medel för 
framtida pensionskostnader. 2012 års resultat är 0,6 
procent.

Detta kan åskådliggöras genom att nettokostnader-
na ställs i relation till skatteintäkter och statsbidrag. 
Måttet får således inte vara högre än 98 procent om 
den ekonomiska målsättningen ska vara uppfylld. Till 
skillnad från liknande kommuner har Hyltes netto-
kostnadsandel ökat sedan 2008 medan det i de andra 
kommunerna har minskat. (Jämförelsen gäller till och 
med 2011 de kommuner som är mest lika Hylte enligt 
den nationella statistik som rapporteras årligen).  

Intäkter och kostnader
Skatteintäkter och statsbidrag har sammantaget ökat 
med 2,4 procent, vilket kan ställas i relation till för-
ändringen av verksamhetens nettokostnad som har 
ökat med 2,6 procent. För att på lång sikt bibehålla 
en god finansiell hushållning är det viktigt att netto-
kostnadsökningen inte är större än ökningen av skat-
teintäkter och statsbidrag. Under året uppgick totalt 
skatteintäkter och statsbidrag till 478,3 mkr, en ök-
ning jämfört med föregående år med 11,1 mkr. In-
täkterna från kommunens egna skatteunderlag har 
ökat med 12,2 mkr till 366,9 mkr. En annan väsentlig 
inkomstkälla är de generella statsbidragen som upp-
går till 111,4 mkr. Kommunen fick statsbidrag för 
inkomstutjämningen, 89,2 mkr, kostnadsutjämning 
mellan kommuner, 11,4 mkr, fastighetsavgiften, 18,4 
mkr, mellankommunal utjämning av LSS, -12,7 mkr 
och regleringsbidrag, 5,0 mkr. 

De periodiserade skatteintäkterna baseras enligt gäl-
lande rekommendationer på prognos i december 
2012 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
SKL har därefter gjort en ny prognos i februari 2013. 
Denna nya prognos, som innebär ökade intäkter med 
0,7 mkr jämfört med decemberprognosen, har inte an-
vänts i bokslutet 2012. Intäktsökning kommer i stället 
att redovisas 2013.

Skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto blev totalt 
7,3 mkr högre än budget, vilket dock inte helt uppväg-
de att verksamhetens nettokostnader överskred bud-
get med sammanlagt 9,8 mkr. Följden av detta blev 
att resultatet som nämnts tidigare blev 2,5 mkr sämre 
än budget. 

Utöver nämndernas budgetavvikelser på -5,6 mkr finns 
centralt redovisade verksamhetsintäkter och -kostna-
der. Dessa avvek från budget med -4,2 mkr. Avvikelsen 
skulle blivit större om inte kommunen, i likhet med 
alla andra kommuner och landsting i landet, fått en ej 
budgeterad engångsåterbetalning av sjukförsäkrings-
avgifter från AFA för åren 2007 och 2008. För Hylte 
kommun blev återbetalningen 9,5 mkr. Denna post 
betraktas som jämförelsestörande. Av övriga gemen-
samma poster blev pensionskostnaderna 3,9 högre än 
budget. Kapitalkostnaderna (avskrivningar och intern 
ränta) översteg budget med 7,5 mkr, vilket främst 
beror på att kommunen under 2012 börjat tillämpa 
komponentavskrivning på nya investeringar (se redo-
visningsprinciper), vilket gett ökade kostnader. Kom-
ponentavskrivning var inte med i budget 2012, men 
hänsyn till detta har tagits i budget 2013 och framåt. 

Verksamhetsintäkterna som till stor del består av bi-
drag och avgifter för bland annat barn- och äldreom-
sorg samt vatten och avlopp har ökat kraftigt från 
2011, 34,4 procent. Även verksamhetskostnaderna 
(inklusive pensioner och avskrivningar), har ökat 
mycket, 10,6 procent. Personalkostnader utgör den 
övervägande delen av kostnaderna.

En orsak till ökningarna är att fastighetsförvaltningen 
från 2012 överförts till stiftelsen Hyltebostäder. Detta 
medför att intäkter och kostnader i fastighetsförvalt-
ningen övergått från att vara interna poster (som tas 
bort i den externa redovisningen) till externa. Kom-
munen, som fortfarande äger fastigheterna, får intäk-
ter från stiftelsen i form av kallhyra (kapitalkostna-
der och försäkringar) och får ökade kostnader för de 
numera externt hyrda lokalerna från stiftelsen (denna 
lokalhyra omfattar förutom de poster som ingår i kall-
hyran även kostnader för drift och underhåll). 

En annan förklaring till intäktsökningen är som tidi-
gare nämnts, återbetalningen av sjukförsäkringsavgif-
ter. 

Kommunens pensionskostnader uppgick 2012 till 
30,8 mkr och var därmed 4,3 mkr högre än föregå-
ende år. De största enskilda posterna 2012 var den 
avgiftsbestämda ålderspensionen som årligen betalas 
ut för placering av den enskilde arbetstagaren, 12,5 
mkr, pensionsutbetalningar 10,3 mkr och löneskatt 
6,0 mkr.

Finansnettot 2012 är -4,9 mkr. Detta är en förbättring 
med 1,2 mkr jämfört med föregående år och 2,6 mkr 
bättre än budget. Förbättringen förklaras främst med 
den minskade räntenivån på kommunens långfristiga 
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lån och att investeringsvolymen blev lägre än budget, 
vilket minskade upplåningsbehovet.

Även för stiftelsen Hyltebostäder har finansnettot för-
bättrats något, från -5,4 mkr 2011 till -5,3 mkr 2012. 

Kommunalskatt
På grund av att ansvaret för kollektivtrafiken från 
2012 helt ligger hos Region Halland gjordes en skatte-
växling med 20 öre per skattekrona (0,2 procent) mel-
lan länets kommuner och regionen. Kommunen valde 
att inte sänka sin utdebitering med det skatteväxlade 
beloppet utan ligger kvar på den tidigare nivån, 21,45 
kr (21,45 procent). Eftersom regionen förutom den 
skatteväxlande utdebiteringen på 0,20 öre även höjde 
utdebiteringen i övrigt med 50 öre, innebär detta en 
total skattehöjning för Hylteborna med 0,70 öre, från 
31,17 kr till 31,87 kr (31,87 procent av den taxerade 
inkomsten).

Utdebiteringen till Hylte kommun 2012 låg 65 öre 
över medelutdebiteringen i länet och 86 öre över riket. 
Den totala kommunalskatten till kommun och region 
låg 65 öre över medelutdebiteringen i länet och 27 öre 
över riket. 

Låg skattesats är en potential för att kunna möta 
ökade resursbehov hos verksamheten genom skatte-
höjning. Hög skattesats innebär en begränsning av det 
långsiktiga finansiella handlingsutrymmet.

Investeringar och självfinansieringsgrad
2011 investerade kommunen för 46,4 mkr. Investe-
ringarna har ökat 2012. Kommunen har 2012 investe-
rat för 64,8 mkr, 48,9 procent av investeringsbudgeten 
på 132,5 mkr.

I den skattefinansierade verksamheten har investerats 
23,9 mkr, varav lokalinvesteringar 12,1 mkr, gator 
och parker 1,7 mkr, mark och exploatering 2,1 mkr, 
IT-investeringar 5,0 mkr och nämndernas inventarie-
inköp 3,0 mkr. 

I de taxefinansierade verksamheterna har investerats 
50,0 mkr, varav 25,4 mkr i vatten och avlopp, där det 
största projektet är Hyltebruks reningsverk med 12,3 
mkr. I renhållningsverksamheten har investerats 15,6 
mkr, varav 11,1 mkr i ny återvinningscentral.

Årets investeringar utgör 9,6 procent av kommu-
nens bruttokostnad. För en genomsnittlig kommun i 
Sverige utgör investeringarna mellan 5-6 procent av 
bruttokostnaderna, vilket innebär att Hylte kommuns 
investeringsutgifter kan betraktas som något hög. Stif-
telsen har gjort investeringar under 2012 för 5,8 mkr.

2012 2011 2010 2009 2008

Intäkter, % förändring 10,4 2,1 3,1 2,2 3,9

   varav verksamheten 34,4 8,3 3,3 5,1 5,9

   varav skatter och utjämning 2,4 0,2 3,1 1,1 3,2

Kostnader, % förändring 10,6 2,9 3,8 1,0 2,9

   varav verksamheten 10,6 2,9 3,9 2,0 2,5

   varav avskrivningar 11,2 4,8 3,6 5,7 4,5

Intäkts- och kostnadsutveckling
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Investeringsutrymmet (summan av avskrivningar och 
resultat) för 2012 uppgick till 29,6 mkr för kommu-
nen vilket innebär att årets investeringar finansierats 
till 45,7 procent med egna medel, överskjutande in-
vesteringar har finansierats genom att utnyttja kom-
munens checkräkningskredit samt nyupplåning.

Självfinansieringsgraden har försämrats de tre sista 
åren från att 2008 och 2009 helt finansierats genom 
egna medel.

Kommunens finansiella mål om finansiering av inves-
teringarna anger att taxefinansierade investeringar 
i vatten och avlopp samt renhållning exkluderas vid 
beräkning av självfinansieringsgrad. Om detta görs 
kan konstateras att de återstående skattefinansierade 
investeringarna är självfinansierade med en självfinan-
sieringsgrad på 123,8 procent. 

Tillgångar och skulder
Kommunens totala tillgångar utgörs till 88,1 procent 
av anläggningstillgångar. De materiella anläggnings-
tillgångarna utgörs av mark, fastigheter, maskiner, 
fordon och inventarier medan de finansiella till största 
delen utgörs av utlämnade lån till skidklubben Coolski 
med 0,9 mkr samt grundfondskapitalet till Stiftelsen 
Hyltebostäder, 1,7 mkr. 

Den del av tillgångarna som finansierats med främman-
de kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Hylte 
kommun har historiskt haft en skuldsättningsgrad 
runt 68 procent. 2012 uppgick skuldsättningsgraden 
till 72,0 procent. Den långsiktiga skuldsättningsgra-
den har ökat medan den kortsiktiga skuldsättnings-
graden är i stort sett oförändrad sedan föregående år. 

De kortfristiga skulderna uppgick till 109,3 mkr, en 
ökning med 10,7 mkr sedan föregående år. Persona-
lens innestående semesterdagar har minskat, men har 
ökat i kronor med 0,9 mkr på grund av att varje se-
mesterdag kostar mer på grund av ökad lön mellan 
åren. Skulden för upplupna löner och innestående se-
mester uppgår vid årets slut 2012 till 18,3 mkr. 

Vid årets slut var kommunens långfristiga låneskuld 
244,1 mkr. Under året har tre nya lån på 86,5 mkr 
upptagits hos Kommuninvest och två befintliga lån på 
51,5 mkr omsatts och gått över till Kommuninvest. 
Detta innebär en ökning med 35,0 mkr från föregå-
ende år vilket motsvarar den nivå fullmäktige beslutat 
om.

Stiftelsen Hyltebostäder hade vid årets slut långfristiga 
lån på 120,7 mkr, en minskning med 0,5 mkr från året 
innan.

Avsättningarna i kommunen består av intjänad pen-
sionsrätt, särskild avtalspension och visstidspension 
för förtroendevalda, sammanlagt 8,5 mkr. Utöver 
detta finns avsättning för omstrukturering, 1,7 mkr. 

Denna avsättning planeras bli förbrukad under de när-
maste åren (se vidare under redovisningsprinciper). 

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga fi-
nansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. 
Förändringen i detta finansiella mått är beroende av 
investeringstakt, nyupplåning, andra skuldföränd-
ringar samt det ekonomiska resultatet. Av detta följer 
att ju högre soliditeten är desto mindre är kommunens 
låneskuldsandel och därmed minskar även kostna-
den för räntor. Kommunens soliditet uppgår år 2012 
till 28,0 procent och har därmed försämrats med 2,3 
procentenheter jämfört med föregående år. Det finan-
siella målet för 2012 var att soliditeten skulle överstiga 
30 procent. Även soliditeten för koncernen minskar 
i jämförelse med föregående år. Jämförs kommunens 
soliditetsmått med liknande kommuner historiskt så 
kan det konstateras att kommunens soliditet ligger 
lägre samtliga jämförda år. 

För att få ett mer relevant mått på soliditeten måste 
dock hänsyn tas till de pensionsåtaganden som re-
dovisas utanför balansräkningen som en ansvarsför-
bindelse, som 2011 värderades upp kraftigt på grund 
av ändrad diskonteringsränta och effekt av bromsen. 
Skulle detta åtagande, vid årsskiftet uppgående till 
237,0 mkr, läggas in som en avsättning i balansräk-
ningen sjunker kommunens soliditet från 28,0 procent 
till -18,9 procent vilket är 2,5 procentenheter bättre 
än 2011.

Skuldsättningens utveckling

10,210,014,914,611,7

109,398,6
130,1

101,8109,2

244,2
211,5155,7

158,0159,2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20122011201020092008

Avsättning Kortfristiga skulder Långfristiga skulder



31

 
Ekonomi

VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande 
av borgensansvaret.

Sedan 1998 redovisas kommunens pensionsskuld en-
ligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att 
större delen tas upp som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Denna del av pensions-skulden är 
dock viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skul-
den ska finansieras de kommande cirka fyrtio åren. 
Stora pensionsavgångar väntar framöver med kraftiga 
utbetalningar som följd. Kommunens totala pensions-
förpliktelser uppgick till 260,0 mkr, varav 237,0 mkr 
eller 91,2 procent redovisas utanför balansräkningen.

Kommunen och balanskravet
Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räken-
skapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. 
Ett krav på en ekonomi i balans föreligger därmed. 
Endast balans mellan intäkter och kostnader är dock 
inte tillräckligt för att nå en god ekonomi sett över 
en lägre period. För att säkra det egna kapitalet och 
bygga upp medel för reinvesteringar krävs att kom-
munen redovisar positiva resultat. Kommunens redo-
visade resultat enligt resultaträkningen är positiv om 
2,7 mkr. Enligt praxis och rekommendationer bör inte 
realisationsvinster medräknas då avstämning mot ba-
lanskravet görs. Efter justering för realisationsvinster 
på 0,2 mkr uppgår kommunens resultat enligt balans-
kravet 2012 till 2,5 mkr och uppfyller därmed kom-
munallagens balanskrav och har inget underskott att 
täcka från föregående år.

Ekonomi på sikt
Pensionsskulden är i högsta grad en realitet, och mås-
te, som andra skulder, förr eller senare betalas. Kom-
munen förfogar inte över några finansiella medel som 
är öronmärkta till pensioner, vilket innebär att pen-
sionsförpliktelser i sin helhet har återlånats i verksam-
heten. Eftersom kommunala redovisningslagen anger 
att den så kallade blandmodellen ska tillämpas skjuts 

Likviditet
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna 
betala de löpande utgifterna. Kommunens kassalikvi-
ditet, likvida medel och kortfristiga fordringar i för-
hållande till kortfristiga skulder, har ökat jämfört med 
föregående år med 4 procentenheter till 55 procent. Då 
ett minimivärde för detta riskmått brukar anses vara 
100 procent måste det konstateras att kommunens lik-
viditetsrisk på kort sikt inte är obetydlig, vilket kräver 
en aktiv likviditetsplanering. Orsaken till förbättring-
en jämfört med föregående år är att de kortfristiga till-
gångarna ökat förhållandevis mer än ökningen av de 
kortfristiga skulderna. För att säkerställa betalnings-
beredskapen har kommunen en checkräkningskredit 
på 50 mkr med förmånliga villkor.

Ett annat mått på likviditeten är rörelsekapitalet som 
utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. Detta mått har försämrats med 0,8 
mkr jämfört med 2011 och var vid bokslutet  negativt, 
-49,3 mkr. Semesterlöneskulden har inte exkluderats i 
likviditetsmåtten även om denna inte kommer att om-
sättas under det närmaste året, skulle den exkluderas 
hamnar rörelsekapitalet i stället på -31,0 mkr. 

Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser
De totala borgensåtagandena var 113,8 mkr vid ut-
gången av 2012, en något lägre nivå än 2011. Av 
kommunens totala borgensåtagande är 112,3 mkr 
eller 97,5 procent beviljade till kommunens bostads-
stiftelse. Någon större risk avseende dessa borgensåta-
ganden föreligger inte i dagsläget. 

Hylte kommun har under 2010 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sve-
rige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 274 kommu-
ner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommun-
invest ekonomiska förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommu-
ner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret ska fördelas 

 Pensionsförpliktelser
2012 2011 2010 2009 2008

Pensioner som skuld 14,5 14,2 13,9 15,1 14,5

Avsättningar för pensioner 8,5 6,1 6,0 4,5 5,1

Pensioner som ansvarsförbindelse 237,0 238,2 213,9 219,9 215,6

Summa pensionsförpliktelser 260,0 258,5 233,8 239,5 235,2

 Balanskravet 2012, mkr
Årets resultat 2,7

Avgår vinster vid avyttring -0,2

Resultat enligt balanskrav 2,5

Soliditetens utveckling
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fullfinansieringen av pensionssystemet på framtiden 
och de ekonomiska belastningarna av pensioner under 
kommande år kommer successivt att öka och kulmi-
nera runt 2018. Kommuner kan avstå från att sätta av 
medel för framtida pensioner i förvissningen om att 
åtagandena är tryggade med den kommunala beskatt-
ningsrätten. Detta fungerar så länge omfattningen på 
kommunens verksamhet växer.

Under våren 2011 utfördes arbeten på lak- och dag-
vattendike utmed avfallsdeponin Borabos södra sida 
för att förbättra avrinningen från deponin och minska 
påverkan på miljön. Entreprenaden avslutades i juni 
2011. Entreprenören har ställt krav på kommunen 
på ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten till en 
kostnad av 6,9 mkr vilket kommunen har bestridit. 
Ärendet ligger just nu hos Tingsrätten.  Om tingsrätten 
bifaller entreprenörens yrkande ska kommunen betala 
2 procent av beloppet och resterande betalas av Stora 
Enso.

Under 2011 avlämnade utjämningskommittén sitt för-
slag till revidering av den kommunalekonomiska ut-
jämningen. 

Efter vissa justeringar i kommitténs förslag avseende 
inkomstutjämningen har regeringen för avsikt att läg-
ga en proposition till riksdagen under hösten 2013.

Förändringen föreslås införas från 2014 och det är 
angeläget att systemet ständigt anpassas till samhälls-
utvecklingen och ger kommunerna likvärdiga förut-
sättningar att bedriva kommunal service. Det nya ut-
jämningssystemet innebär när det är fullt infört ökade 
intäkter till Hylte kommun med cirka 12 mkr (baserat 
på 2012 års nivå).

Från och med 2012 har förvaltningen av kommunens 
samtliga fastigheter övergått till Stiftelsen Hyltebostä-
der. Detta leder till en samordnad fastighetsförvaltning 
för kommunen och Stiftelsen Hyltebostäders fastighe-
ter.

2012 redovisar stiftelsen ett underskott med 4,5 mkr i 
förvaltningen av kommunens fastigheter på grund av 
ej genomförda sparåtgärder och momsavdrag. Under-
skottet kommer att behöva åtgärdas kommande år.

En osäkerhet för Hylte kommuns ekonomi är effek-
ten av de neddragningar som aviserats av Stora Enso, 
kommunens största privata arbetsgivare. 



Läs om kommunens verksamheter under 2012. 
Vad har hänt under året? Hur ser ekonomin ut? 
Vad fokuserar man på framöver?

Våra verksamheter
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 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●
Du kan låna eller läsa böcker, tidskrifter, 
dagstidningar, talböcker, ljudböcker, noter 
eller låna hem musik på CD eller DVD.

● Antal besökare och utlån ska 
bibehållas

 

Antalet utlån 2012 blev 67 802, drygt tusen färre 
än 2011 utlån. Befolkningen har minskat vilket gör 
att antalet utlån/invånare är konstant. Besöksanta-
let     51 161, är en ökning med 1 469 jämfört 
med 2011.

→

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

Antal omlån i självservicen i 
bibliotekskatalogen ska bibe-
hållas

 
Antalet omlån och reservationer i självservice på 
webben har ökat.

↗

● Du har möjlighet att låna böcker från andra 
bibliotek genom oss. ● Antalet fjärrlån skall mätas år-

ligen
 

Antal fjärrlån 2012 uppgick till 429 st och ligger i 
snitt på 500 st/år sedan tio år.

↘

●

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 funktionshinder som leder 
till läs- och skrivsvårigheter, t.ex. nedsatt syn 
eller dyslexi, har rätt till viss service gällande 
talböcker och talboksspelare.
Huvudbiblioteket erbjuder också studieda-
tor med speciella datorprogram som talsyn-
tesen LexiLäser och rättstavningsprogram-
met Stava Rex för att underlätta för dig med 
läs- och skrivsvårigheter.

●
Mätningar ska göras årligen 
av antal nyförvärv och utlån. 
Kvalitativ intervjuundersök-
ning ska göras

 

Bestånd: 2 432
Nyförvärv 372 
Utlån av talböcker: 1 852 
Utlåningen har minskat med knappt 100 utlån. 
Utlån genom enskild nedladdning 2012: 334
Det betyder att de totala utlånen av talböcker har 
ökat vilket beror på att tillgängligheten ökat ge-
nom möjligheten att kunna ladda ner hemifrån. 
Den kvalitativa undersökningen utförs med några 
års mellanrum, och inte i år, då talbokslåntagare 
ofta består av en ganska begränsad skara storlä-
sare med läshandikapp.

↗

● Du har tillgång till dator med Internetupp-
koppling. ●

Mätningar ska göras årligen 
av antal bokningar samt bo-
kade timmar

 

Antal bokningar Hylte: 2 433 ( antal timmar 2 309) 
vilket är en liten ökning jämfört med 2011. 
Antal bokningar Torup: 70 
Unnaryd: 48 bokningar.

↗

● Du har möjlighet att besöka bibliotekets 
olika utställningar. ● Antal utställningar ska vara 

cirka 10 per år
 

Under 2012 hölls 32 utställningar totalt fördelat på 
12 i Hyltebruk, 12 i Unnaryd och 8 i Torup

↘

● Du kan släktforska i biblioteket. ● Antalet inloggningar på släkt-
forskardatabaserna ska mätas

 
23 inloggningar i släktforskardatabasen Genline 11 
timmars användning jämfört med 32 timmar 2011. 
Databasen SVAR går ej att mäta. 

↘

● Du kan delta i vår populära barnkultur-
verksamhet ● Antal barnarrangemang ska 

vara cirka 8 per år
 11 barnarrangemang anordnades 2012. ↘

● Du har möjlighet att söka kulturbidrag till 
din kulturförening hos oss. ● Kulturbidrag ska delas ut mot-

svarande 130 tkr
 

Kulturbidraget har delats ut genom bidrag och in-
köp av utrustning för utlån till kulturföreningarna 
motsvarande 130 tkr

→

●
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 turistbroschyrer

●
Antal besökare på Bibliote-
kens bemannade turistinfor-
mationspunkter ska mätas

 

Manuell mätning utförs på sommaren av turistin-
formationen på Tiraholm och i Gamla Hallen, Hyl-
tebruk där besöksantalet uppgick till ca 2 000. An-
talet besökare mäts av bibliotekets besöksräknare, 
som inte kan skilja på turister och andra besökare. 

−

Bibliotek

- Kvalitetsuppföljning 2012
För att hela tiden utvecklas följs kommunstyrelsens serviceå-
taganden upp varje år. Styrelsen når bland annat långt över 
uppsatt mål gällande att genomföra cirka tio utställningar per 
år på biblioteket.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Det menar PricewaterhouseCoopers som utsett Hyltes årsredovisning till vinnare. I juryns 
motivering framhålls begrepp som informativ, välstrukturerad och lättillgänglig. ”Detta är ett 
samarbete mellan ekonomi och information och resultatet av vårt ständiga arbete med att hela 
tiden bli lite bättre”, säger kommunchef Per Borg.

Måluppfyllelse
De tio åtaganden som rör biblioteket följer i stort sett 
sina uppsatta mål. Antalet utlån har minskat. Befolk-
ningen har också minskat något och antalet utlån per 
invånare håller sig därför konstant. Antalet besökare 
har ökat och det är huvudbiblioteket i Hyltebruk som 
står för ökningen. Antalet lån av talböcker har ökat 
till följd av tjänsten enskild nedladdning. Hylte har 
sedan tidigare stor efterfrågan och höga utlån av tal-
böcker baserat på folkmängd i jämförelse med andra 
bibliotek. 

Hyltebibliotekens satsning på utställningar med lokala 
konstnärer ger stort gensvar och antalet utställningar 
ligger långt över uppsatt mål. Bibliotekspersonalen har 
noterat att det kommer in besökare, boende i kommu-
nen eller i grannkommunerna som enbart lockats hit 
på grund av en aktuell utställning.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse i för-
hållande till budget på 635 tkr, trots en ej budgeterad 
slutreglering på 970 tkr gällande bidrag 2011 till Hal-
landstrafiken. Detta uppvägs av positiva avvikelser 
inom verksamheten fördelad gemensam verksamhet. 
Inom fördelad gemensam verksamhet har tjänster inte 
varit ersatta fullt ut vid partiell frånvaro samt att verk-
samheten har drabbats av sjukfrånvaro.

Framtiden
Migreringen av utbildningsnätet utförs under kvartal 
ett 2013. Novell kommer att ersättas av Microsoft och 
samtliga arbetsstationer kommer att uppgraderas till 

Hylte kommun har gjort Sveriges bästa förvaltningsberättelse 2011!

Avvikelse 2012: 635 tkr 

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom följande 
verksamhetsområden: 

• Nämnds- och styrelseverksamhet

• Ekonomi- och IT enhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

• Bibliotek

Ansvarig ordförande: Lennart Ohlsson 
 
Ansvarig kontorschef: Per Borg 

Kommunstyrelsen i korthet

Windows 7 och Office 2010. Därefter är hela migre-
ringsprojektet avslutat.

Nästa steg i arbetet mot en ny portal har inletts och 
under våren 2013 kommer flera e-tjänster att lanseras 
på hylte.se. Hylte kommun lanserar även sin officiella 
facebooksida i februari 2013.

Digitalisering av nämndadministrationen kommer att 
påbörjas under 2013 med början i kommunstyrelsen 
och sedan kommer nämnderna successivt att ansluta 
med ambition att samtliga är digitala innan slutet av 
år 2014.
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Kommunstyrelsen

• Hylte kommun blev utsedd till årets vinnare av 
bästa förvaltningsberättelse bland Sveriges kom-
muner, landsting och regioners årsredovisningar 
2011 av PricewaterhouseCoopers.

• Plattformsbytet från Novell till Microsoft är 
genomfört i administrativa nätet. Nu använder 
kommunen Microsofts system för hela IT-mil-
jön på administrationssidan, där alla arbetssta-
tioner också har fått Windows 7 och MS Office 
2010 installerat.

• Projektet med att införa Hypergene har påbör-
jats under våren 2012. Hypergene är ett verktyg 
som gör det möjligt att koppla uppföljning och 
styrning med ekonomi och kvalitet. Även arbe-
tet med mål- och resursplansprocessen underlät-
tas då Hypergene också innehåller ett verktyg 
för budgetering.

• Personalenheten har under året slutfört införan-
det av det löneadministrativa systemet, Heroma.

• Ett nytt magasin ”Hylte12” med kommuninfor-
mation, från de olika kontoren, har gått ut till 
alla hushåll under våren.

Viktiga händelser under året

HYLTE12
Demokrati & webb-tv

Konsumentvägledning

Biblioteken i kommunen 

- satsar på tillgänglighet!

Frivilligverksamhet

- En verksamhet som växer

Skolutveckling

En tidning från Hylte kommun 2012

Nya utmaningar 

- i kommunhusets personalmatsal!

Pulsklubben

- En gemensam utmaning

Ung företagare

- med verksamhet i Unnaryd 

- Vilken hjälp kan du få från kommunen?

Nytt om avfall!

-Med eleven i fokus

Året i siffror (tkr)
 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011 2010
Nämnds- och styrelseverksamhet 2 474 2 344 130 2 671 2 292
Stöd till politiska partier 571 550 21 571 539
Övrig verksamhet 3 923 3 821 102 3 765 3 829
Facklig tid 1 245 1 190 55 1 175 1 313
Fysiska och tekniska planer 0 15 -15 0 0
Näringslivsfrämjande åtgärder 135 105 30 68 177
Konsument- o energirådgivning 0 0 0 0 2
Turistverksamhet 400 414 -14 300 301
Allmän kulturverksamhet 390 390 0 302 237
Bibliotek 4 465 4 468 -3 4 196 4 364
Grundskola 0 0 0 185 0
Buss-, bil- och spårbunden trafik 0 970 -970 5 646 4 480
Kommunledningskontoret 22 079 20 780 1 299 19 279 18 416
Total 35 682 35 047 635 38 158 35 950
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Räddningsnämnden

Räddningsnämnden ansvarar för att 
kommuninvånarna och företag får det skydd 
och den säkerhet som är skälig vid brand 
och andra nödlägen. Under 2012 erhöll 
nämnden statsbidrag för att köpa in kläder 
och återställa utrustning som utsattes för 
mycket stort slitage vid den stora branden på 
Stora Enso 2011.

Ekonomisk analys
Räddningsnämnden visar en negativ avvikelse i för-
hållande till budget på 13 tkr. 2012 erhölls statsbidrag 
på 201 tkr för insatsen på Stora Enso Hylte AB, 2011. 
Vid insatsen slets det hårt på kläder och utrustning. 
Detta kunde till stor del återställas med hjälp av stats-
bidraget.

Framtiden
Ett Handlingsprogram med åtgärdsförslag för att 
minska sårbarheten i Hylte kommun finns antaget för 
mandatperioden 2011-2014.  Räddningstjänsten ar-
betar med att uppfylla sina mål i Handlingsprogram-
met samt vidareutveckla samverkan med grannkom-
munerna.

Avvikelse 2012: -13 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom följande 
verksamhetsområden:

•	Räddningstjänst

•	 Tillsynsverksamhet

•	 Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

•	 Brandskyddsutbildning

•	Rådgivning

•	Krisberedskap

Ansvarig ordförande: Lennart Ohlsson

Ansvarig kontorschef: Magnus Åman

•	 Räddningstjänsten erhöll statsbidrag om 201 
tkr för insatsen på Stora Enso Hylte AB 2011.

•	 Den största insatsen av brand i byggnad var 
ett gammalt hus från 1700-talet i Torup. Flera 
styrkor från Halland samt Gislaveds kommun 
hjälpte till med släckningsarbetet.

•	 Från och med den 1 januari 2012 övertog 
Räddningstjänsten tillståndsgivning för brand-
farlig och explosiv vara. Arbetet har varit 
eftersatt och inneburit en stor arbetsbelastning 
under våren.

•	 Under året har det inkommit cirka 430 an-
sökningar om annan behörig sotare som har 
inneburit en stor arbetsbelastning

Året i siffror (tkr)
 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011 2010
Räddningstjänst 9 731 9 744 -13 9 651 9 685
Krishantering 0 0 0 4 -3
Total 9 731 9 744 -13 9 655 9 682

Nämnden i korthet

Viktiga händelser under året
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Avfall

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

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

●
Mätning via gemensamt 
program för klagomålshan-
tering

 
e-tjänst felanmälan på Hylte kommuns hemsi-
da, blir tillgängligt för kommuninvånarna 2013

→

●
Du kommer att få en väl fungerande åter-
vinning på vår nya avfallsanläggning med 
generösare öppettider. 

● Avstämning av utförande.  
Nya återvinningscentralen invigdes 2012-10-
20

↗

Bygglov, värmepumpar och avlopp

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

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

●
Besked ska lämnas inom 10 
veckor, avstämning av hand-
läggningstiden.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

●
Du skall få beslut om anmälan av värme-
pumpar och ansökan om avloppet inom sex 
veckor om handlingarna är kompletta.

●
Besked ska lämnas inom 6 
veckor, avstämning av hand-
läggningstiden.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

Gator och vägar

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

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

Senast en månad efter an-
mäld skada skall den vara åt-
gärdad. Mätning via klago-
målshanteringen

 
e-tjänst felanmälan på Hylte kommuns hemsi-
da, blir tillgängligt för kommuninvånarna 2013

→

●
Det är kommunen som meddelar när snö-
röjning och halkbekämpning ska påbörjas. 
Därefter utför entreprenören arbetet så 
snart som möjligt, utan avbrott. 

●
Arbetet ska normalt vara av-
klarat inom 14 timmar från 
beställningen. Mätning via 
klagomålshanteringen.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

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

Dokumentation av utföran-
de, mätning via avvikelse-
rapportering.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

Vatten och avlopp

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●
Du kan räkna med att vi vidtar omedelbara 
åtgärder när det uppstår problem med vat-
tenkvalitén eller vattenförsörjning.

●
Avvikelserapportering görs 
enligt mall och rapporterna 
samlas i pärm.

 
e-tjänst felanmälan på Hylte kommuns hemsi-
da, blir tillgängligt för kommuninvånarna 2013

→

●
Du kan räkna med att vi vidtar åtgärder när 
det uppstår problem med avloppet, såsom 
avloppstopp inom 4 timmar efter anmälan.

●
Avvikelserapportering görs 
enligt mall och rapporterna 
samlas i pärm.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

● Du når information om vattenkvalitén, taxor 
och bestämmelser på vår hemsida. ● Mätning via avvikelserappor-

tering.
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

●
Du blir som brukare informerad om planera-
de underhålls- och reparationsarbeten minst 
7 arbetsdagar i förväg.

● Rutin för dokumentation av 
klagomål samlas i digital fil.

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt till 100 % →

- Kvalitetsuppföljning 2012
För att hela tiden utvecklas följs nämndens service åtaganden upp varje 
år. Samhällsbyggnadsnämnden når samtliga sina mål.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden skall verka för en god bebyggd miljö och planera för 
en ren och attraktiv miljö för alla. Under året blev Malmagårdens dagcentral till-
delad priset ”Hallands bästa seniorrestaurang” och under hösten 2012 öppnades den 
nya återvinningscentralen (ÅVC:n).

Måluppfyllelse
Under året har byggnationen av en ny återvinnings-
central pågått och blev klar under hösten 2012. Re-
krytering av personal har genomförts så att öppetti-
derna kan utökas i enlighet med serviceåtagandet.

Från och med 2013 finns möjlighet att kunna göra fel-
anmälningar genom en e-tjänst på kommunens hem-
sida för tre av nämndens serviceåtaganden. De övriga 
av nämndens mål anses uppfyllda. 

Ekonomisk analys
Nämndens budget uppgår 2012 till 15 068 tkr. Sam-
hällsbyggnadsnämnden redovisar en avvikelse mot 
budget på -2 356 tkr. 

De verksamheter som bidrar mest till den negativa av-
vikelsen är Fysisk och teknisk planering -309 tkr, Ga-

Avvikelse 2012: -2 356 tkr
 
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom följande 
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

Ansvarig ordförande: Åke Morin

Ansvarig kontorschef: Mats Andresen

Ett attraktivt samhälle för alla

Nämnden i korthet

tor, vägar och parkering -470 tkr, Bostadsanpassning 
-1 026 tkr samt Kostverksamhet -723 tkr. 

Anledningen till den negativa avvikelsen på Fysisk och 
teknisk planering beror delvis på lägre fakturerade 
planavgifter än budgeterat. Den negativa avvikelsen på 
Gator, vägar och parkering beror till största del på att 
det i samband med fastighetsverksamhetens övergång 
till Stiftelsen Hyltebostäder blev fyra tjänster kvar på 
park- och gataenheten istället för de tre budgeterade 
tjänsterna. Den negativa avvikelsen på Bostadsanpass-
ning beror bland annat på att det har kommit in flera 
ärenden än beräknat gällande hissar, rullstolsgarage 
och ett ärende gällande en barnanpassning.

Framtiden
Arbetet med handikapprogram och åtgärder kommer 
att fortskrida. Tillsyn av strandskyddet kommer att 
påbörjas.

Under 2013 kommer ett nytt kartprogram att tas i 
bruk och implementeras i verksamheten. En uppdate-
rad fritidskarta ska tas fram.

Ett nytt ärendehanteringssystem för miljö kommer att 
tas fram till 2014.

Arbetet med prövning av utbyggnaden av vindkraften 
inom kommunen kommer fortsätta. Olika projekt pla-
neras som gäller livsmedel- och lantbrukstillsyn, skol-
miljön och en utveckling av VA-planeringen.

En ny ramp för att ta emot hushållsavfall kommer att 
byggas bredvid komprimatorn på avfallsdeponin Bo-
rabo 2013.
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• Under 2012 har ett förslag till strandskyddsplan 
tagits fram och ställts ut. Förslaget syftar till att 
kunna utveckla Hylte kommun och lättare möj-
liggöra en utbyggnad och utveckling av olika 
områden. Ett tjugotal områden inom kommu-
nen har prioriterats.

• Under 2012 pågick förberedelser för genomför-
andet av utsortering av matavfall med genom-
förande 2013. Upphandling av nya renhåll-
nings- och slamsugningsentreprenad är pågå-
ende och börjar gälla 2013.

• Byggnationen av den nya ÅVC:n blev klar un-
der hösten 2012. Två drifttekniker har anställts 
under sommaren och de ska ansvara för driften 
och tillsynen på den nya ÅVC:n och Borabo de-
ponin.

• Från och med första januari 2012 förvaltar Stif-
telsen Hyltebostäder kommunens fastigheter. 
Stiftelsen sköter löpande drift och underhåll av 
fastigheter medan kommunen fortfarande äger 
dem.

• Malmagårdens dagcentral blev tilldelad priset 
”Hallands bästa seniorrestaurang” av Hallands 
Mat Akademi.

Året i siffror (tkr)
Verksamhet Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011 2010
Nämnd- och styrelseverksamhet 493 486 7 516 383
Fysisk och teknisk planering 3 808 4 117 -309 4 567 4 029
Gator, vägar och parkering 5 766 6 236 -470 5 929 6 010
Parker 1 324 1 363 -39 1 271 1 190
Miljö- och hälsoskydd 1 548 1 460 88 1 199 1 195
Miljö- och hälsoskydd hållbar utveckling 102 43 59 58 57
Alkoholtillstånd 124 137 -13 140 105
Adm Samhällsbyggnadskontoret 120 120 0 209 75
Idrotts- och fritidsanläggningar 804 861 -57 744 284
Bostadsanpassning 1 618 2 644 -1 026 1 607 1 907
Färdtjänst 1 671 1 307 364 1 358 1 232
Vattenförsörjning och avlopp -137 -64 -73 1 094 -55
Avfallshantering -73 140 -213 -1 137 -1 192
Fastighetsförvaltning -1 600 -1 600 0 308 1 752
Försäljning av verksamhet internt -500 174 -674 751 1 329
varav:
    Utförarenheten -250 -250 0 360 346
    Städservice -250 -299 49 -414 446
    Kostenheten 0 723 -723 805 537
Summa 15 068 17 424 -2 356 18 614 18 301
Avsättning deponi 0 0 0 1 067 1 122
Total 15 068 17 424 -2 356 19 681 19 423

Viktiga händelser under året
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Arbets- och näringslivsnämnden

Arbets- och näringslivsnämnden
- Kvalitetsuppföljning 2012 

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Arbete och försörjning

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●
Du som söker hjälp för ditt missbruk erbjuds 
träff med en handläggare inom fem arbets-
dagar.

●
Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 5 %, mäts genom 
avvikelserapport

 Avvikelsen är 0 % →

●
Du som får försörjningsstöd erbjuds en sys-
selsättningsgaranti. Du som är mellan 18-24 
år erbjuds sysselsättning inom tio arbetsda-
gar och Du som är äldre inom sex månader.

●
Avvikelsen från sysselsätt-
ningsgarantin får vara högst 
10 %, mäts genom avvikel-
serapport

 

När det gäller personer som är över 24 år och som 
ska få sysselsättning inom sex månader är det ingen 
avvikelse. Däremot finns en viss avvikelse för perso-
ner mellan 18 och 24 år.

↗

● Du som har beviljats försörjningsstöd ska få 
det utbetalt senast efter tre dagar. ●

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 5 %, mäts genom 
avvikelserapport

 Avvikelsen är under 1 % ↗

● Du som behöver hjälp till skyddat boende 
erbjuds detta samma dag. ● Måluppfyllelse 100 %, mäts 

genom avvikelserapport
 Avvikelsen är 0 % →

● Du som ansökt om försörjningsstöd erbjuds 
en tid inom tio arbetsdagar. ●

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 10 %, mäts ge-
nom avvikelserapport.

 Avvikelsen är under 5 % ↗

Fritid och folkhälsa
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Du som är besökare erbjuds stöd av en Häl-
socoach i Örnahallens Hälsocenter ●

Besökaren kontaktas av en 
Hälsocoach inom fem ar-
betsdagar, mäts genom avvi-
kelse-rapport

 
Hälsocoach är en mycket uppskattad tjänst i utbu-
det vilket tydligt kan påvisas med en nöjdhetsgrad 
på 100 %.

↗

●
Du som är besökare erbjuds ett behovs-an-
passat och varierat motionsutbud i Örnahal-
lens Hälsocenter 

●
Nöjdhetsgraden bland besö-
kare på Örnahallens Hälso-
center ska vara minst 80 %, 
mäts via enkät januari-mars

 Andel nöjda kunder är 89 %. ↗

●
Du som är aktiv i en förening och besökare 
i Örnahallens Hälsocenter kan hitta relevant 
information på kommunens hemsida.

●
Uppdatering av hemsidan 
ska ske varje vecka, avvikelse 
får vara högst 10 %, mäts 
genom avvikelserapport

 Avvikelse uppmäts till 0 %. →

● Du som är aktiv i en förening inbjuds till åter-
kommande föreningsträffar. ●

Antal träffar, minst en per år 
utöver möten för fördelning 
av halltider. Måluppfyllelse 
100 %, mäts via enkät under 
januari-mars

 
Avvikelsen är 0 % då föreningarna erbjudits åter-
kommande möten. 91 % är nöjda med innehållet i 
föreningsträffarna.

→

●
Under högsäsong (september-april) erbjuds 
du som besökare tillgång till badet sex dagar 
i veckan (med undantag för storhelg). 

●
Måluppfyllelse 100 % Öp-
pet-hållande, mäts genom 
avvi-kelserapport

 
Avvikelsen är 0 % då besökarna haft tillgång till ba-
det sex dagar i veckan. 80 % av kunderna är nöjda 
med öppettiderna.

−

Företag
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Du som är företagare inbjuds till åter-kom-
mande företagsträffar ●

Varje år hålls minst fyra fö-
retagsträffar i kommunens 
regi. 

 
Åtta frukostmöten samt näringslivscaféträffar och 
en näringslivsafton.

↗

●
Du som tänker starta ett nytt företag i vår 
kommun, erbjuds ett aktivt stöd i ditt företa-
gande under de tre första åren

●

Att personen inom tio ar-
betsdagar får en kontakt 
med lämplig aktör. Målupp-
fyllelse 100 %, mäts genom 
avvikelserapport

 
Hittills har önskemålet varit begränsat och nämn-
den har kunnat tillgodose de som velat ha en per-
sonlig coach. 

→

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

Att företaget inom tio ar-
betsdagar ska ha fått ett svar 
eller vägledning till lämplig 
aktör. Måluppfyllelse 100 %, 
mäts genom avvikelserap-
port

 
Nämnden har i de fall som har funnits haft lämpliga 
aktörer att lotsa vidare till.

→

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

●
Att minst åtta gånger per år 
er bjuda fasta tider för Före-
tagslots. 

 Det har under året genomförts nio lotsmöten. →

För att hela tiden utvecklas följs nämndens serviceåtaganden upp 
varje år. Arbets- och näringslivsnämnden når samtliga av sina upp-
satta mål.
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Den positiva utvecklingen på Örnahallens Häl-
socenter har fortsatt under 2012 och är idag 
den centrala mötesplatsen för fritid och folk-
hälsa i Hylte kommun. Genom att invånarna 
mår bra och ges möjlighet till en aktiv fritid 
genom fysisk aktivitet blir Hylte kommun en 
attraktiv plats att bo på och verka i.

Måluppfyllelse
Trots ökat tryck på verksamheten inom arbetsmark-
nadsenheten har kvalitetsförbättringar gjort så att 
samtliga åtaganden nu uppnås. Bland annat har flytt 
till bättre anpassade lokaler och regelbundna träffar 
för metodutveckling skapat bättre förutsättningar att 
nå målen. 

Inom området Företag är samtliga serviceåtaganden 
uppnådda. Under året har fokus legat på att förbättra 
den kommunala organisationen i mötet med kommu-
nens företagare. Bland annat genomförs Näringslivs-
café regelbundet. Företagslotsen har kommit igång 
och under 2012 genomfördes nio lotsmöten.

Även inom området för Fritid och folkhälsa uppnås 
samtliga mål. Tjänsterna kopplade till Hälsocoach 
och Hälsoutvecklare får mycket gott omdöme och 
nöjdhetsgraden är 100 procent. Nöjdhetsgraden gäl-
lande gruppträningsutbudet är vid senaste mätningen 
rekordhög, antalet träningspass har fördubblats sam-
tidigt som antal deltagare per pass fortfarande är högt. 
Föreningsträffarna är positiva och föreningarna har en 
god vilja att samarbeta över föreningsgränserna.

Positiv utveckling inom Fritid och folkhälsa

Ekonomisk analys
Arbets- och näringslivsnämndens bokslut 2012 visar 
på en avvikelse mot budget på -1 862 tkr. 

Den största avvikelsen finns inom ekonomiskt bistånd, 
-1 457 kr. Det har skett en markant ökning av antal 
ärenden till följd av den försämrade konjunkturen då 
arbetslösheten steg. Under 2011 fanns det också extra 
medel för att motverka ungdomsarbetslösheten. Skulle 
utfallet indexregleras ligger det ändå något bättre än 
utfallen 2009-2010.

Inom verksamheterna Övrig vuxenvård och Institu-
tionsvård för vuxna finns en negativ avvikelse på to-
talt -436 tkr. Tolv externa placeringar har gjorts varav 
två enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa 
fall). Längden på placeringarna har blivit kortare och 
eftervården är förbättrad. Arbetet är mer inriktat på 
tidigare och tätare insatser än tidigare. En av anled-
ningarna till kostnadsökningarna under 2012 är att 
placeringskostnader uppstått för personer som inte 
tidigare varit kända inom enheten.

Näringslivsfrämjande åtgärder uppvisar en avvikelse 
motsvarande -167 tkr vid årets slut. Under 2012 har 
flera projekt avslutats och orsakat avvecklingskost-
nader. 

En större avvikelse, -576 tkr finns inom verksamheten 
för Arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten flyttade 
runt årsskiftet 2011-2012 till nya och mer ändamåls-
enliga lokaler och i samband med det uppstod extra-
kostnader. En besparing har gjorts genom att minska 
antalet som varit bidragsanställda av arbetsmarknads-
skäl, effekterna har inte helt slagit igenom och i vissa 
fall har det också uppstått extrakostnader i samband 
med avslut. Dessutom har butiken Andra Handen haft 
ett betydande inkomstbortfall på grund av ombyggna-
den i centrumhuset.

Avvikelse 2012: -1 862 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, finansiering, uppföljning och  
utvärdering inom

•	 Arbete och försörjning (Arbetsmarknadsenheten)

•	 Individ och familjeomsorg för vuxna (AME)

•	 Fritid och Folkhälsa

•	 Företag (Näringslivsservice)

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingsson

Ansvarig kontorschef: Christer Grähs

Nämnden i korthet

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

Att företaget inom tio ar-
betsdagar ska ha fått ett svar 
eller vägledning till lämplig 
aktör. Måluppfyllelse 100 %, 
mäts genom avvikelserap-
port

 
Nämnden har i de fall som har funnits haft lämpliga 
aktörer att lotsa vidare till.

→

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

●
Att minst åtta gånger per år 
er bjuda fasta tider för Före-
tagslots. 

 Det har under året genomförts nio lotsmöten. →
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Arbets- och näringslivsnämnden

Gabriel Bengtsson går balansgång på Hylte idrottsskola.

Framtiden
Samhällsutvecklingen på lite längre sikt är svårbe-
dömd. Det finns risker för ytterligare bakslag för in-
dustrierna i Hylte kommun och effekterna av Stora 
Ensos nedskärningar kommer att synas under 2013. 
Med tanke på konjunkturen finns det en risk att kost-
naderna för Ekonomiskt bistånd ökar ytterligare.

Samarbetet med idrottsföreningar kring Idrottsskolan 
kommer att fortsätta då Arbets- och näringslivsnämn-
den fått mycket god respons från både barn, föräldrar 
och föreningar.

Arbetet med hälsoinsatser liknande Uppdrag Hälsa 
kommer att vidareutvecklas och Hälsoprofilbedöm-
ningar kommer att genomföras i egen regi på Örna-
hallens Hälsocenter. Även tjänsterna och friskvårdsin-

Året i siffror (tkr)

Verksamhet Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011 2010
Nämnds- och styrelseverksamhet 366 365 1 410 334
BRÅ (Brottsförebyggande rådet)  -30 30 -37 -10
Näringslivsfrämjande åtgärder 1 865 2 032 -167 1 233 693
Allmän fritidsverksamhet 1 652 1 401 251 1 600 1 194
Stöd till studieorganisationer 300 300 0 300 300
Idrotts- och fritidsanläggningar 4 361 4 279 82 3 556 4 325
Hälsocenter 5 624 5 648 -24 5 972 5 538
Kontorsövergripande ANK* 1 536 1 489 47 1 263 1 485
Institutionsvård för vuxna 1 367 1 528 -161 942 1 355
Öppna insatser för vuxna 756 729 27 760 734
Övrig vuxenvård 220 495 -275 274 189
Ekonomiskt bistånd 7 757 9 214 -1 457 7 196 8 475
IFO** ärendehandläggning vuxen 3 617 3 212 406 3 239 3 626
Flyktingmottagande -286 -242 -44 947 613
Arbetsmarknadsåtgärder 4 242 4 818 -576 4 510 4 709
Total 33 377 35 239 -1 862 32 163 33 561

• Hylte kommun är för andra året i rad bäst i 
Halland på tillväxt enligt Syna.

• Ett återkommande näringslivscafé har startats 
upp och har under året besökts av näringsmi-
nistern.

• Ett antal olika evenemang har anordnats, Häs-
tens dag och en företagsgala som anordnades i 
samarbete med det lokala näringslivet.

• I samarbete med flera av kommunens idrotts-
föreningar har alla elever i årskurs 2 erbjudits 
att delta i Idrottsskolan.

• Projekt Hälsa har permanentats och blivit ett 
långsiktigt sätt att arbeta med korttidsfrånvaro.

Viktiga händelser under året

* Arbets- och näringslivskontoret
** Individ och familjeomsorgen

satserna riktade mot företagen i kommunen kommer 
att utökas

Ett regionalt näringslivsprogram kommer att framstäl-
las och utifrån det kommer också ett lokalt närings-
livsprogram utarbetas. Inom näringslivsverksamheten 
håller ett projekt för körsång på att tas fram tillsam-
mans med externa aktörer.
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Barn- och ungdomsnämnden
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Barn- och ungdomsnämnden

Förskola
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Du som är i behov av barnomsorg erbjuds 
det inom 4 månader ●

Barnomsorg ska erbjudas fr 
o m 4 månader efter ansö-
kan registrerats på barn och 
ungdomskontoret.

 
Under året har 119 barn placerats. Av dem har 26 
barn (21,8 %) ej placerats inom 4 månader. 23 barn 
har erbjudits plats på annan förskola.

↘

● Ditt barn erbjuds utevistelse i en utvecklande 
miljö ●

Förskoleverksamhet som be-
drivs utomhus ska genom-
föras i enlighet med läropla-
nen för förskolan

 
Serviceåtagandet kommer att utvärderas och pre-
senteras i delårsbokslutet 2013. −

● I förskolan möter ditt barn personal med pe-
dagogisk högskoleutbildning ●

Andelen personal med peda-
gogisk högskoleutbildning 
ska ligga i nivå med riket.

 

Andelen personal med pedagogisk högskoleutbild-
ning i förskolan är 40 % enligt Skolverkets senaste 
publicerade statistik för september 2012. Andelen 
är  något lägre än motsvarande statistik från 2011.

↘

● Du som förälder erbjuds enskilt samtal om 
ditt barn två gånger per år. ● Minst två enskilda samtal ska 

erbjudas per år. 
 

Serviceåtagandet kommer att utvärderas och pre-
senteras i delårsbokslutet 2013. −

Fritidshemmen, nytt serviceområde för 2012

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●
Ditt barn erbjuds rekreation och en menings-
full fritid som stimulerar barnets utveckling 
och lärande

●

Föräldrar och elever ska upp-
leva att fritidshemsverksam-
heten erbjuder rekreation 
och en meningsfull fritid som 
stimulerar utveckling och lä-
rande

 

Enkätundersökningen genomförd våren 2012. För-
äldrar anger att barnen trivs och får möjlighet att 
utvecklas i fritidshemsverksamheten. De uppger 
dock generella önskemål om bättre utomhusmiljöer 
samt önskemål om mer aktiviteter för barnen på 
bland annat lov.

−

●
Ditt barn vistas i en miljö där man aktivt ar-
betar med demokrati, inflytande och jäm-
ställdhet.

●
Eleverna ska uppleva att de 
kan påverka och få infly-
tande i fritidshemsverksam-
heten.

 

Flertalet av fritidshemmen redovisar att barn och 
elever på fritids upplever att de har inflytande. Vid 
fritidshemmen tillämpas olika former för ökat ele-
vinflytande. Exempel på detta kan vara "en egen 
dag" där ett barn får planera och genomföra en 
egen aktivitet på fritidshemmet.

−

● Du som förälder erbjuds enskilt samtal om 
ditt barn två gånger per år ● Utvärdering via kvalitativ un-

dersökning
 

Fritidshemmen har kommit olika långt med att er-
bjuda föräldrar enskilda samtal två gånger per år. −

Grundskola
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Vid avslutad grundskoleutbildning är du be-
hörig till alla nationella gymnasieprogram ●

100 % av avgångseleverna 
från årskurs 9 är behöriga till 
alla nationella gymnasiepro-
gram 

 

Sammanställning av betyg och analys av andel åk 
9 behöriga till nationella gymnasieprogram visar att 
82 % av avgångseleverna är behöriga till nationellt 
gymnasieprogram. Målet anses inte uppfyllt. 

−

● Vid avslutad grundskoleutbildning har du 
lägst betyget G (E) i samtliga ämnen ● Andel elever med betyget G 

(E) är 100 %
 

Sammanställning och analys av andel elever med 
betyget lägst G (E) visar att målet på 100 % god-
kända elever inte har uppnåtts.

−

●
Du får tydlig information om mål och betygs-
kriterier och hur dina kunskaper bedöms. Du 
skall kunna påverka ditt lärande genom din 
individuella utvecklingsplan IUP.

●
Främjande och förebyg-
gande åtgärder kommer att 
redovisas utifrån enkätun-
dersökningen.

 

Den djupintervju som skulle ligga till grund för ana-
lysen har inte gjorts. Intervjuer kommer att göras 
under vårterminen 2013 och redovisas i delårs-
bokslut 2013.

−

● Du får delta i demokrati- och jämställdhets-
arbete. ●

Klassråd och elevråd skall 
hållas minst 4 gånger per läs-
år. Demokrati- och jämställd-
hetsarbete skall genomsyra 
verksamheten.

 
Klassråd samt elevråd genomförs regelbundet på 
samtliga skolenheter.

→

- Kvalitetsuppföljning 2012
För att hela tiden utvecklas följs nämndens serviceåtaganden upp 
varje år. Barn- och ungdomsnämnden har i år ett nytt serviceom-
råde för Fritidshemmen och har även fått ta över serviceområdet 
Vuxnas lärande från Arbets- och näringslivsnämnden.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts
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Barn- och ungdomsnämnden

Fortsättning Grundskola
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Du skall inte utsättas för kränkande behand-
ling eller utanförskap. ●

Likabehandlingsplanerna 
skall genomgå revide-
ring varje år vilket kom-
mer att kontrolleras.  
Arbetet mot kränkande be-
handling och utanförskap 
skall med hjälp av enkät-un-
dersökningens svar revide-
ras och förbättras. Målet är 
0-tolerans.

 

Likabehandlingsplanerna är reviderade tillsammans 
med eleverna under läsåret. Enkät gällande krän-
kande behandling och utanförskap har ej genom-
förts, ska göras under 2013, likt Öppna jämförelser 
från SKL.

−

●
Du erbjuds en trygg och säker skolskjuts-
transport till skolan enligt gällande skol-
skjutsreglemente.

●

Skolskjutskontrollerna skall 
påvisa förbättringsområden 
så att målet om en trygg och 
säker skolskjutstransport er-
bjuds.

 
Skolskjutskontroller har ej genomförts på samtliga 
enheter. Landeryds skola har ej genomfört skol-
skjutskontroll och därmed anses målet inte uppfyllt.

→

Gymnasieskolan, vildmarksgymnsiet och Traineegymnasiet
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Du undervisas av lärare som har kompetens 
i sitt ämne. ●

Kärnämnesbehörigheten 
bland lärarpersonalen ska 
vara minst 90 %.

 
Målet anses ej uppfyllt då den totala behörigheten 
för kärnämnena uppgår till 87,5 % för de två gym-
nasieenheterna.

↘

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

●
Uppföljning av den indivi-
duella studieplanen sker två 
gånger per år i samband 
med utvecklingssamtal. 

 
Samtliga elever har erbjudits utvecklingssamtal 
minst 2 gånger per läsår.

→

● Du får vara med och planera undervisningen 
och utvärdera dina kurser. ●

Delaktigheten följs upp i sko-
lans kvalitetsredovisning och 
genom enkätundersökning.

 

Den senaste enkäten visar att ca 50 % av eleverna 
inte anser sig vara delaktiga i planeringen av under-
visningen. Andelen var högre när det gällde utvär-
dering av kurser.

→

● Du ges möjlighet att få yrkesexamen från 
gymnasiet. ●

Andelen elever som fullgjort 
gymnasiet vilket ger yrkes-
examen skall vara 100 %.

 
Målet kommer att utvärderas under vårterminen 
2013 och redovisas i delårsbokslutet i augusti 2013. −

● Du får utbildning som ger dig goda och kon-
kurrenskraftiga kunskaper. ●

Genomsnittlig meritpoäng 
ska vara i nivå med riks-ge-
nomsnittet.

 
Målet kommer att utvärderas under vårterminen 
2013 och redovisas i delårsbokslutet i augusti 2013. −

●
Du ges möjlighet att läsa kurser som ger 
grundläggande allmän behörighet till hög-
skolestudier.

●

Andelen elever som läser 
samtliga kurser för grund-
läggande behörighet skall 
uppgå till 70 % samt ande-
len elever som är behöriga 
för högskolestudier är minst 
60 %. Målet är uppnått om 
båda indikatorerna är upp-
nådda.

 

Andelen elever som läser behörighetsgrundande 
kurser uppgår till 70 % inom gymnasiet. Andel elev-
er är behöriga för högskolestudier uppgår till 51,5 
%. Målet anses inte uppfyllt då båda indikatorerna 
inte har uppnåtts.

↘

● Du ska känna delaktighet, trygghet och ge-
menskap under din skolvistelse. ●

Översyn av likabehandlings-
plan sker årligen tillsammans 
med eleverna. Enkät till ele-
verna gällande delaktighet, 
trygghet och gemenskap ge-
nomförs årligen.

 

Likabehandlingsplanerna har reviderats under läs-
året tillsammans med eleverna. Enkät kommer att 
göras under vårterminen 2013 och resultatet redo-
visas i delårsbokslutet 2013.

→

Gymnasieskolan, Introduktionsprogrammet
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●

Du har möjlighet att, på Introduktionspro-
grammets program Preparandutbildning och 
Programinriktat individuellt val, läsa upp dina 
betyg för att bli behörig att söka nationella 
gymnasieprogram. 

●
50 % av eleverna behöriga 
till gymnasieutbildning efter 
1 år.

 
Målet anses ej uppfyllt då 26 % har uppnått gym-
nasiebehörighet.

↘

● Du undervisas av lärare som har kompetens 
i sitt ämne. ●

Kärnämnesbehörigheten 
bland lärarpersonalen ska 
vara minst 90 %.

 
Målet anses ej uppfyllt då kärnämnesbehörigheten 
uppgår till 75 % bland undervisande personal.

↘
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Hylte kommun vill ge alla barn och elever kunskap, trygghet och en stabil plattform inför 
framtiden. Många av skolorna har en profil med inriktningen utomhuspedagogik och hälsa. 
Gymnasieskolorna i Hylte är uppdelade på tre enheter, Vildmarksgymnasiet, Trainee (lär-
lingsutbildningen) och Introduktionsprogrammen. Alla gymnasieelever har möjlighet att fritt 
välja nationellt program. Från och med 2012 ingår också Vuxenutbildningen i Barn- och 
ungdomsnämnden. 

Barn och elever i centrum - mot ökad måluppfyllelse.

Fortsättning Gymnasieskolan, Introduktionsprogrammet
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

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

●
Uppföljning av den indivi-
duella studieplanen sker två 
gånger per år i samband 
med utvecklingssamtal. 

 
Samtliga elever har erbjudits utvecklingssamtal 
minst 2 gånger per läsår .

→

● Du får vara med och planera undervisningen 
och utvärdera dina kurser. ●

Delaktigheten följs upp i sko-
lans kvalitetsredovisning och 
genom enkätundersökning.

 

Senaste enkätundersökningen visade att 85 % av 
eleverna var nöjda med möjligheten till delaktighet 
i planering av undervisning och att kunna utvärdera 
kurser.

→

● Du ska känna delaktighet, trygghet och ge-
menskap under din skolvistelse. ●

Översyn av likabehandlings-
plan sker årligen. Enkätun-
der-sökning gällande delak-
tighet, trygghet och gemen-
skap genomförs årligen.

 
Likabehandlingsplanerna har reviderats under läsår-
et tillsammans med eleverna. Senaste enkäten visar 
på en hög andel nöjda elever.

→

Vuxnas lärande, tidigare under Arbets- och näringslivsnämnden

 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

●
Du som studerande utformar tillsammans 
med utbildningsanordnaren en plan avse-
ende hur studierna ska läggas upp och or-
ganiseras.

● Nöjdhetsgrad ska vara minst 
90 %.

 

Sedan höstterminen 2012 har en ny rutin införts för 
studerande vid vuxenutbildningen som innebär att 
studerande träffar studie- och yrksevägledare för ett 
inskrivningssamtal och studieplanering.

→

●
Du som studerande erbjuds en kontakt med 
studie- och yrkesvägledning inom tre arbets-
dagar.

● Avvikelse får vara högst 5 %.  

Funktionen arbetar kontinuerligt med information 
i klasserna och tolk närvarar vid behov. Resultatet 
baseras på att studie och yrkesvägledare kopplat till 
vuxenutbildningen har rekryterats i maj 2012 och 
funktionen inte funnits vid verksamheten tidigare. 

↘

●
Du som företagare kan tillsammans med 
studieanordnaren forma ”skräddarsydda” 
utbildningar.

● Nöjdhetsgrad ska vara minst 
90 %.

 
Resursplanering har påbörjats för att framgent till-
godose åtagandet. −

● Du som studerande har möjlighet till att läsa 
in högskolekurser på distans. ●

Anordnas utifrån efterfrågan 
- upp till 5 högskolekurser 
varje år. 

 
Under höstterminen 2012 har distanskurser erbju-
dits. Utbudet grundas på efterfrågan.

→

● Du som önskar läsa svenska för invandrare 
erbjuds en plats inom SFI. ● Avvikelse får vara högst 5%.  

Utbildning inom SFI erbjuds inom fem arbetsdagar. 
Kontinuerlig inskrivning bedöms dock vara mindre 
bra kvalitetsmässigt. Utbildning i form av den nya 
introduktionsklassen ger grundläggande svenska-
kunskaper och slussar sedan vidare elever till vidare 
utbildning i svenska språket utifrån elevens förmå-
ga. 

→

Måluppfyllelse
Huvuddelen av de barn vars föräldrar ansöker om 
barnomsorg har fått plats inom de lagstadgade fyra 
månaderna. Andelen högskoleutbildad personal inom 
förskolan uppgår till 40 procent. Under hösten 2012 
har kompetensinsatser gjorts för att utveckla barnskö-
tarnas roll i den läroplanstyrda förskoleverksamheten, 
parallellt pågår också ett aktivt rekryteringsarbete för 
att höja kvaliteten inom förskolan.

Fritidshemmen har genomfört barnsamtal under hös-
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Barn- och ungdomsnämnden

•	 Nämnden har fattat beslut om att uppföra en ny 
förskola i Torup där även en biblioteksfilial ska 
kunna inrymmas.

•	 Kinnareds förskola har utökats med en avdel-
ning med verksamhetsprofil inriktad mot utom-
huspedagogik.

•	 I maj firade Landeryds skola 100-årsjubileum. 
Mellan 350-400 personer besökte skolan under 
öppethusdagen.

•	 Matbespisningen för elever i Unnaryds skola 
flyttades till Unnaryds sjukhem. Den tidigare 
matsalens lokaler används till utökade förskole-
lokaler.

•	 Cirka 200 barn deltog i sommarlägret ”Camp 
Vallsnäs” där det även i år fanns ett brett delta-
gande av föreningslivet i Hylte kommun.

Viktiga händelser under året

Avvikelse 2012: -1 854 tkr

Ansvarsområden

Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom

•	 Barnomsorg

•	 Grundskola

•	 Grundsärskola

•	 Gymnasieskola

•	 Gymnasiesärskola

•	 Vuxenutbildning samt Svenska för invandrare (SFI)

•	 Individ och familjeomsorg

Ansvarig ordförande: Tommy Edenholm

Ansvarig kontorschef: Mikael Falk

Nämnden i korthet
ten i syfte att mäta barnens upplevelse av inflytande 
över fritidsverksamheten. Målet anses helt uppfyllt 
då flertalet av fritidshemmen redovisat att barn och 
elever upplever att de har inflytande över verksamhe-
ten. Bland annat tillämpas ”en egen dag” där ett barn 
planera och genomföra en egen aktivitet. 

Målen att ge alla elever inom grundskolan gymnasie-
behörighet och målet att alla elever som slutar årskurs 
9 har lägst betyg E i samtliga ämnen har inte uppfyllts. 
I arbetet med ”Hyltes unga framtid” pågår förändring 
av arbetssätt, kartläggning av brister och analys av nu-
läget för att sträva mot måluppfyllelse. 

Andelen elever som läser högskoleförberedande kurser 
uppgår till 70 procent i kommunens gymnasieskola. Av 
dessa har 51,5 procent klarat behörighetskraven vilket 
inte fullt når uppsatt målnivå. För att klara måluppfyl-
lelsen ska gymnasieskolan ge eleverna mer informa-
tion om behörighetsgivande kurser och uppföljningar 
över resultaten med ansvariga lärare och rektorer. In-
troduktionsprogrammen når inte målet att ge eleverna 
behörighet att söka nationella gymnasieprogram inom 
ett år. Enkät gällande elevernas delaktighet, planering 
av undervisningen och utvärdering av kurser kommer 
att göras under våren 2013. 

Tre av fem mål är helt uppfyllda gällande Vuxenut-
bildning och Svenska för invandrare. Vid Hyltebyg-
dens Lärcentrum pågår ett utvecklingsarbete för att 
erbjuda vuxenutbildning i enlighet med skollagens be-
stämmelser och att skapa möjligheter att möta efter-
frågan på utbildningar för enskilda och näringslivet.

Ekonomisk analys
Barn- och ungdomsnämnden uppvisar en negativ avvi-
kelse mot budget med 1 854 tkr. Under året har till-
läggsanslag erhållits med 5 954 tkr, varav 3 980 tkr för 
nytt löneavtal, 1 000 tkr till Institutionsvård för barn 
och ungdomar, 464 tkr till Svenska som andra språk, 
281 tkr till Svenska för invandrare och 229 tkr för ut-
ökad barnomsorg i Kinnared. De största negativa av-
vikelserna finns inom verksamheterna grundskola och 
gymnasieskola medan familjehemsvård, förvaltnings-
gemensamt och förskola uppvisar positiv avvikelse. 

Inom grundskolan beror avvikelsen till största de-
len på extra resurser för elever med särskilda behov, 
främst inom Örnaskolans högstadium, men även kost-
nader för skolskjutsar och köp av verksamhet från an-
nan kommun.

Avvikelsen inom gymnasiet förklaras av interkom-
munala avgifter, fler elever går ett fjärde år dels har 
behörighetskraven höjts och allt fler elever byter pro-
gram under gymnasietiden. Familjecentralens positiva 
avvikelse beror på att det varit färre placeringar inom 
verksamheten familjehemsvård.

Framtiden
Barn och ungdomsnämnden fortsätter det prioriterade 
arbetet mot att fler elever i Hylte kommun når målen 
för grundskolan och når behörighet till gymnasiesko-

lans nationella yrkes- eller studieförberedande pro-
gram. De elever som avslutat grundskolan och som 
inte når behörighet till nationellt program skall ges 
bästa förutsättningar att inom introduktionsprogram-
mets (IM) olika inriktningar nå behörighet till natio-
nellt program alternativt nå de mål som planerats via 
den individuella studieplanen. 

Barn- och ungdomsnämnden kommer att arbeta med 
att vidareutveckla den kommunala vuxenutbildningen 
i enlighet med skollagstiftningen och lokala behov i 
samverkan med näringslivet. Ny lagstiftning börjar 
gälla den första januari 2013 som ställer ytterligare 
krav på socialtjänstens handläggning när det bland an-
nat gäller tidsåtgång och personalresurser för barna-
vårdsutredningar och familjehemsplaceringar.
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Året i siffror (tkr)
Verksamhet  Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011 2010
Nämnd och styrelse 448 388 60 390 318
Musikskola/ kulturskola 1 876 1 880 -4 1 864 1 750
Fritidsgårdar 172 199 -27 120 228
Öppen förskola 699 649 50 673 736
Förskola, pedagogisk omsorg 41 241 40 692 549 38 417 36 513
Fritidshem 7 725 8 156 -431 7 712 7 843
Förskoleklass 3 592 2 987 605 2 734 2 835
Grundskola, särskola, asylundervisning 104 098 106 500 -2 403 103 259 100 633
Gymnasieskola, gymnasiesärskola 54 956 56 995 -2 039 55 542 59 831
Lärcentrum/Vuxenutbildning 3 828 3 030 798 3 833 3 873
Svenska för invandrare 1 175 1 288 -113 933 1 028
Förvaltningsgemensamma kostnader 7 239 6 570 669 5 516 5 598
Central administration 2 479 2 821 -342 2 708 2 654
Familjecentralen 13 164 12 391 773 13 980 11 644
Total 242 690 244 544 -1 854 237 681 235 484

Landeryds skola firade 100 år under 2012.
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Omsorgsnämnden
- Kvalitetsuppföljning 2012
För att hela tiden utvecklas följs nämndens serviceåtaganden 
upp varje år. Omsorgsnämnden uppfyller till exempel helt ser-
viceområdet Omsorg i hemmet.

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt

Betyder att utvärdering ej genomförts

Anhörigstöd
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Din ansökan tas om hand utan dröjsmål och 
du får ett beslut hemskickat inom 4 veckor ● Beslut inom 4 veckor, av-

stämning via registrering
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du kan delta i aktiviteter för att få gemen-
skap, glädje och inspiration genom att du 
träffar andra anhöriga som du kan dela dina 
erfarenheter med

●
Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

● Vi erbjuder dig enskilda stödsamtal och/eller 
att delta i samtalsgrupper ●

Minst 4 stödsamtal per år, 
uppföljning av antal samtals-
grupper samt kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

● Vi erbjuder dig föreläsningar och informa-
tionstillfällen som berör din livssituation ●

Uppföljning av anordnade 
informationstillfällen samt 
kvalitativ undersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du får genom kontakt med vår anhörig-kon-
sulent tillgång till klassisk massage och/eller 
fotvård ett begränsat antal gånger.

● Årlig kvantitativ uppföljning  Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●

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

●
Årlig kvantitativ uppföljning 
av samtliga delar inom åta-
gandet

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

Boende
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Din ansökan tas om hand utan dröjsmål och 
du får ett beslut hemskickat inom 4 veckor ● Beslut inom 4 veckor, av-

stämning via registrering
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

● Du blir bemött med respekt utifrån dina uni-
ka behov, alla medarbetare har tystnadsplikt ●

Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du får vid behov tillgång till trygghetslarm. 
När du larmar får du svar direkt, vi kommer 
till dig inom 15 minuter

●
Larm besvaras inom 15 mi-
nuter, uppföljning via regist-
rering

 

Av ca 193 000 larm är det 320 (0,2 %) som inte 
besvarats inom 15 min. Ca 100 av dem beror på fel 
i larmsystemet. Larm besvaras via larmtelefon och 
återställs i den boendes lägenhet. Om den boende 
larmar utanför lägenheten sker även åtgärden där 
utan återställning i lägenheten.

↘

●
Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, ak-
tivering och träning i en genomförandeplan

● Uppföljning via registrering  Åtagandet bedöms vara uppfyllt ↗

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

Viktkontroll och samverkan 
med kostenheten för upp-
följning av nöjdhetsgrad

 Åtagandet bedöms vara 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

●
Uppföljning genom enkät-
undersökning och antalet 
anmälningar enligt SoL* och 
HSL*

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

*SoL – Socialtjänstlagen, HSL – Hälso- och sjukvårdslagen
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Omsorg i hemmet
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Din ansökan tas om hand utan dröjs mål och 
du får ett beslut hemskickat inom 4 veckor ● Beslut inom 4 veckor, av-

stämning via registrering
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

●
Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, ak-
tivering och träning i en genomförandeplan

● Uppföljning via registrering  Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

● Om vi får nyckel av dig hanterar vi den på 
ett säkert sätt ● Uppföljning via avvikelse-

rapportering
 

1 nyckel har försvunnit. Det åtgärdades omgående 
genom utbytt lås.

↘

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

●
Uppföljning genom enkät-
undersökning och antalet 
anmälningar enligt SoL* och 
HSL*

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Om du har ett trygghetslarm in stallerat, får 
du vid larm svar direkt från SOS larmcentral 
därefter kommer vi till dig inom 45 minuter, 
både dag och natt

●
Larm besvaras inom 45 mi-
nuter, uppföljning via regist-
rering

 
Av 14 777 larm har 1 inte besvarats inom 45 minu-
ter. I det fallet prioriterades ett annat larm.

↗

Bostad med särskild service
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Din ansökan tas om hand utan dröjsmål och 
du får ett beslut hemskickat inom 8 veckor ● Beslut inom 8 veckor, av-

stämning via registrering
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

●
Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du får en personlig kontakt som tillsammans 
med dig samordnar dina behov av stöd, ak-
tivering och träning i en genomförandeplan

● Uppföljning via registrering  Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

●
Du får vid behov hjälp och stöd med att pla-
nera och genomföra aktiviteter i ditt dagliga 
liv

●
Uppföljning genom enkät-
undersökning och antalet 
anmälningar enligt SoL* och 
HSL*

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

Stöd och service i hemmet
 Delmål  Målnivå  Kommentar Trend

● Din ansökan tas om hand utan dröjsmål och 
du får ett beslut hemskickat inom 8 veckor ● Beslut inom 8 veckor, av-

stämning via registrering
 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

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

●
Avstämning via synpunkts-
hantering och kvalitativ un-
dersökning

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →

● Dina behov av stöd, aktivering och träning 
planeras tillsammans med dig ●

Uppföljning genom enkät-
undersökning och antalet 
anmälningar enligt SoL* och 
HSL*

 Åtagandet bedöms vara uppfyllt →
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Måluppfyllelse
Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligade 
i fem serviceåtaganden, Omsorg i hemmet, Stöd och 
service i hemmet, Boende, Bostad med särskild service 
samt Anhörigstöd. Till dessa åtaganden finns resurser 
och kvalitetsindikatorer kopplade som möjliggör och 
förtydligar på vilket sätt uppföljning/utvärdering ska 
ske.

Uppföljningen 2012 visar en positiv förändring inom 
serviceåtagandena omsorg i hemmet, boende, bostad 
med särskild service, förändringen avser åtagandet om 
genomförandeplan. I åtagandet utlovas att: Du får en 
personlig kontakt som tillsammans med dig samord-
nar dina behov av stöd, aktivering och träning i en 
individuell genomförandeplan. 2012 har samtliga om-
sorgstagare en upprättad genomförandeplan.

För att tydligare kunna bedöma om ett åtagande är 
uppfyllt eller inte, finns behov av tydligare indikatorer 
för vad som är acceptabel nivå. 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen att ge-
nomföra brukarundersökningar inom omsorg om äld-
re. Syftet är att se hur omsorgstagarna upplever den 
hjälp och den omsorg de får, samt hur väl de upplever 
att insatserna motsvarar deras behov. De kvalitets-
undersökningar som omsorgsnämnden beslutat göra 
vartannat år skulle kunna ersättas av de årliga under-
sökningar som Socialstyrelsen genomför.

För att kartlägga och minska risker används metod för 
internkontroll avseende verksamhetsprocesser i fler 
verksamheter och metodutveckling fortsätter. 

Verksamheten registreras i Senior alert - ett nationellt 
kvalitetsregister som bidrar till att utveckla arbets-
metoder för att förebygga fall, undernäring, trycksår 
samt vårdrelaterade infektioner.

Verksamheten registrerar även i det nationella kvali-
tetsregister, Svenska palliativregistret, som är ett verk-
tyg för att utveckla den palliativa vården.

Under 2012 har verksamheten anslutit till ytterligare 
ett kvalitetsregister, BPSD (ett samlingsbegrepp för 
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens-
sjukdom). Det är ett kvalitetsregister som kommer att 
kunna ge medarbetare bättre kunskaper och verktyg 
som kan användas inom omsorg om människor med 
demenssjukdom.  

Under året har verksamheterna infört nya rutiner 
utifrån kvalitetsindikatorerna för att öka kvaliteten i 
både det förebyggande arbetet och i den palliativa vår-
den och omsorgen. För att samordna insatserna kring 
den enskilde omsorgstagaren, har det bland annat 
utvecklats en metod för vård- och omsorgsplanering 
(VOP-möten) där samarbetet mellan de olika profes-

sionerna förstärks med den enskilde omsorgstagarens 
behov i centrum. 

Ekonomisk analys
Bokslutet 2012 visar en negativ avvikelse om 181 tkr 
i förhållande till budget. Bokslutet inkluderar en löne-
kompensation om 2 228 tkr. Den negativa avvikelsen 
beror till största delen på extra personalförstärkning 
inom särskilt boende på grund av utåtagerande de-
menssjukdom. 

Framtiden
Socialstyrelsen har utfärdat en ny föreskrift som trä-
der i kraft 2014-01-01. Den handlar om bemanning i 
demensboenden och medför förändrade bemannings-
krav i särskilt boende och ökade krav på bedömning, 
beslut och uppföljning gällande biståndsinsatser. De 
nya kraven kommer att innebära ökade kostnader för 
Hylte kommun.

Nya generationer kommer att ställa andra krav på 
omsorgen. Verksamheterna ska fortsätta att utvecklas 
åt ett tydligare kundfokus och anpassas efter de nya 
kraven. För att möta dessa önskemål och behov måste 
en långsiktig strategi ta form gällande boendeformer 
och övriga insatser.

För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma 
och motverka mer kostnadsintensiva framtida insat-
ser bör nämnden fortsätta arbeta med förebyggande 
insatser ur ett rehabiliterande och habiliterande per-
spektiv.

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen pekar 
mot ett perspektivskifte i synen på äldre personer och 
deras åldrande. Nämndens uppgift blir att anpassa 
verksamheterna utifrån den värdegrund som numera 
finns reglerad i socialtjänstlagen och utifrån de av 
nämnden beslutade värdighetsgarantierna.

Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven 

Ny arbetsplats för daglig verksamhet

Avvikelse 2012: -181 tkr

Ansvarsområden 
 
Kvalitet, finansiering, uppföljning och utvärdering inom

•	 Äldreomsorg

•	 Omsorg om funktionshindrade

•	 Kommunal hälso- och sjukvård

Ansvarig ordförande: Bo Gunnar Åkesson

Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

Nämnden i korthet

Daglig verksamhet driver tillsammans med Treklövern personalrestaurangen ”Två bagare 
och en smet” i kommunhuset sedan våren 2012. Det är arbetsplatser där man gör allt från 
att baka och tillaga till att leverera och ta betalt för den mat som serveras.
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•	 Daglig verksamhet driver tillsammans med Tre-
klövern personalrestaurangen ”Två bagare och 
en smet” i kommunhuset sedan våren 2012.

•	 Antalet barn som beviljats korttidsvistelse har 
ökat.

•	 Omsorgstyngden ökar inom den socialpsykia-
triska enheten.

•	 Antal omsorgstagare med utåtagerande de-
menssjukdom ökar på de särskilda boendena. 

•	 VOP, vård- och omsorgsplanering – ett samar-
bete mellan de olika professionerna förstärks, 
med den enskilde omsorgstagarens behov i 
centrum.

Viktiga händelser under året

Året i siffror (tkr)
  Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2011  2010
Nämnds- & styrelseverksamhet 318 377 -59 421 331
Vård o omsorg, SoL* och HSL* 114 233 113 583 649 110 827 106 647
Insatser enligt LSS* och SFB* 21 827 22 129 -303 20 874 21 653
Förebyggande verksamhet 5 230 5 162 68 4 839 4 646
Kontorsledning 8 388 8 924 -536 7 155 6 941
Total 149 995 150 176 -181 144 116 140 218

av dagverksamhet och boendestöd med all sannolik-
het att fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta att 
utveckla boendestödsteam och boende för att kunna 
arbeta med målgruppen på hemmaplan och därmed 
undvika mer kostnadsintensiva insatser. Socialpsykia-
trin bör utveckla arbetet ännu mer mot arbetsinriktad 
rehabilitering.

En inventering visar ett ökat behov av boende inom 
LSS verksamhetsområde de närmaste åren. Nämnden 
bör fortsätta sin planering för möjliga boendeformer 
för att möta dessa behov.

Vad gör vi i morgon och framåt för att bli en mer att-
raktiv arbetsgivare? Den aktuella frågan är central för 
att kunna tillgodose den framtida kompetensförsörj-
ningen. 

*SoL – Socialtjänstlagen, HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, LSS – Lagen om stöd och service till vissa 
Funktionshindrade, SFB - Socialförsäkringsbalken

Höstro, Långaryd





Läs om kommunens resultaträkning, balans-
räkning, redovisning av drift och kassaflöden 
under 2012.

Våra räkenskaper
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Resultaträkning (MKR)
Not Kommunen

Budget Bokslut Bokslut
2012 2012 2011 2012 2011

Verksamhetens intäkter 1 184,2 208,3 155,0 273,7 183,8

  Varav jämförelsestörande poster 1 0,0 9,5 0,0 9,5 0,0

Verksamhetens kostnader 2 -622,0 -652,1 -589,4 -704,8 -602,5

  Varav jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar 7,8,19 -23,0 -26,9 -24,2 -34,3 -31,4

Verksamhetens nettokostnad -460,8 -470,7 -458,6 -465,4 -450,1

Skatteintäkter 3 364,5 366,9 354,8 366,9 354,8

Generella statsbidrag och utjämning 4 108,9 111,4 112,5 111,4 112,5

Finansiella intäkter 5 2,1 2,2 1,3 2,4 1,4

Finansiella kostnader 6 -9,6 -7,1 -7,3 -12,6 -12,9

Resultat efter finansiella poster 5,2 2,7 2,5 2,7 5,6

Extraordninära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 5,2 2,7 2,5 2,7 5,6

Balansräkning (MKR)

2012 2011 2012 2011
Tillgångar

Anläggningstillgångar 445,3 408,9 594,5 560,0

Immateriella 7 6,3 2,8 6,3 2,8

Materiella 8 435,6 402,8 584,8 553,6

Finansiella 9 3,4 3,3 3,5 3,6

Omsättningstillgångar 60,0 50,1 79,0 66,7

Kortfristiga fordringar 10 59,5 49,0 65,0 54,0

Kassa och bank 11 0,6 1,1 14,0 12,8

Summa tillgångar 505,4 459,0 673,6 626,7

Eget kapital, avsättning och skulder

Eget kapital 141,6 138,9 170,7 168,0

   varav årets resultat 12 2,7 2,5 2,7 5,6

Avsättningar 10,2 10,0 10,2 10,0

Pensioner och liknande förpliktelser 13 8,5 6,1 8,5 6,1

Övriga avsättningar 14 1,7 3,9 1,7 3,9

Skulder 353,6 310,1 492,7 448,7

Långfristiga 15 244,2 211,5 364,9 332,7

Kortfristiga 16 109,3 98,6 127,8 116,0
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder

505,4 459,0 673,6 626,7

Ansvarsförbindelser och panter
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 17 237,0 238,2 237,0 238,2

Övriga ansvarsförbindelser 18 113,8 114,5 1,5 1,9

Ställda panter 0,0 0,0 8,8 8,8

KoncernenKommunen

KoncernenKommunen
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Not
2012 2011 2012 2011

Den löpande verksamheten

Årets resultat inkl justering eget kapital 12 2,7 2,5 2,7 5,6

Justering för av- och nedskrivningar 19 26,9 24,2 34,1 31,3

Justering för direktavskrivning 8 1,6 0,0 1,6 0,0

Justering för gjorda avsättningar 13, 14 0,2 -4,9 0,2 -4,9

Medel från den löpande verksamheten 31,4 21,9 38,6 32,0

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 10 -10,5 -3,3 -14,4 -4,0

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder 16 10,7 -26,3 15,2 -22,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,1 -7,8 37,7 5,6

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 7 -3,5 -0,8 -3,5 -0,8

Investering i materiella anläggningstillgångar 8 -61,3 -45,7 -67,2 -52,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar 9 -0,1 -0,9 0,2 -0,7

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 9 0,0 0,1 0,0 0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -64,9 -47,4 -70,4 -53,5

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån (+) 15 35,0 53,0 35,0 53,0

Amortering av skuld (-) 15 -1,2 -1,2 -1,6 -1,5

Överföring till kortfristig del av långfristig skuld 15 -1,2 4,0 -1,2 4,0

Skuld anläggningsavgifter 15 0,1 0,0 0,1 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32,7 55,8 32,3 55,5

Årets kassaflöde -0,5 0,7 1,3 7,6

Likvida medel vid årets början 1,0 0,3 12,7 5,0

Likvida medel vid årets slut 0,6 1,0 14,0 12,6

Kassaflödesanalys (MKR)
KoncernenKommunen
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Noter

                
2012 2011 2012 2011

Not 1 Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 325,7 331,2 431,8 374,6
   avgår kommuninterna intäkter 117,4 176,2 120,2 178,7

Verksamhetens intäkter 208,3 155,0 273,7 183,8
   försäljning av varor och tjänster 28,0 29,8 42,1 40,7
   avgifter 55,1 44,4 14,3 29,9
   hyror och arrende 45,5 10,4 137,5 42,7
   bidrag 61,1 52,2 61,1 52,2
   övriga intäkter 18,7 18,2 18,7 18,4

Jämförelsestörande poster 9,5 0,0 9,5 0,0
   AFA Försäkring premier 2007-2008 9,5 0,0 9,5 0,0

Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnad enligt driftsredovsiningen 769,5 765,6 861,1 793,2
   avgår kommuninterna kostnader 117,4 176,2 120,2 178,7

Verksamhetens kostnader 652,1 589,4 704,8 602,5
   löner 266,8 262,7 274,1 266,0
   arbetsgivaravgifter 97,7 96,3 100,2 97,6
   förändring semesterlöneskuld inkl okompenserad övertid 1,2 -0,9 1,2 -0,9
   material 26,7 25,5 26,7 25,5
   tjänster 17,3 14,9 17,3 14,9
   övriga kostnader 211,7 164,3 254,6 172,8
   pensionskostnader 30,8 26,5 30,8 26,5
      pensionsutbetalningar inkl förvaltningsavgift 10,3 9,4 10,3 9,4
      förmånsbestämd ålderspension 0,8 -0,3 0,8 -0,3
      löneskatt på pensioner 6,0 5,5 6,0 5,5
      förändring pensionsavsättning 1,2 0,4 1,2 0,4
      avgiftsbestämd ålderspension 12,5 11,6 12,5 11,6

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

Not 3 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter innevarande år 362,2 345,9 362,2 345,9
Preliminär slutavräkning innevarande år 4,6 7,4 4,6 7,4
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,1 1,5 0,1 1,5
Summa 366,9 354,8 366,9 354,8
Avräkningsbelopp
Preliminär slutavräkning, kronor per invånare 451 727
Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare 7 144

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 89,2 91,9 89,2 91,9
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 11,4 9,2 11,4 9,2
Regleringsbidrag/avgift 5,0 10,4 5,0 10,4
LSS utjämning bidrag/avgift -12,7 -16,4 -12,7 -16,4
Fastighetsavgift 18,4 17,3 18,4 17,3
Summa 111,4 112,5 111,4 112,5

Not 5 Finansiella intäkter
Intäktsräntor på likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0
Borgensavgift 1,1 1,1 1,1 1,1
övriga intäkter 1,1 0,1 1,3 0,3
Summa 2,2 1,3 2,4 1,4

Noter
KoncernenKommunen
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2012 2011 2012 2011
Not 6 Finansiella kostnader
Räntor på upplåning 6,8 6,8 12,3 12,4
Ränta på pensionsavsättning 0,2 0,4 0,2 0,4
Övriga räntor 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa 7,1 7,3 12,6 12,9

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 9,4 4,9 9,4 4,9
Ackumulerade avskrivningar -3,1 -2,1 -3,1 -2,1
Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ackumulerade uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokfört värde 6,3 2,8 6,3 2,8
Avskrivningstider 5 år 5 år

Redovisat värde vid årets början 2,8 2,8 2,8 2,8
Investeringar 3,4 0,8 3,4 0,8
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -1,0 -0,8 -1,0 -0,8
Överföring från eller till annat slag av tillgång 1,1 0,0 1,1 0,0
Redovisat värde vid årets slut 6,3 2,8 6,3 2,8

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Mark och byggnader
Anskaffningsvärde 682,2 641,3 923,4 877,4
Ackumulerade avskrivningar -289,2 -268,7 -354,9 -327,4
Ackumulerade nedskrivningar -12,6 -11,0 -40,5 -38,9
Ackumulerade uppskrivningar 26,6 26,6 26,6 26,6
Bokfört värde 407,1 388,3 554,6 537,7
Avskrivningstider 5-33 år 5-33 år

Redovisat värde vid årets början 388,3 366,7 537,7 516,6
Investeringar 56,2 41,4 61,4 47,8
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -20,5 -19,8 -27,5 -26,7
Överföring från eller till annat slag av tillgång -15,3 0,0 -15,4 0,0
Övriga förändringar -1,6 0,0 -1,6 0,0
Redovisat värde vid årets slut 407,1 388,3 554,5 537,7

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 100,6 81,2 105,2 85,2
Ackumulerade avskrivningar -72,6 -67,2 -75,5 -69,8
Ackumulerade nedskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Ackumulerade uppskrivningar 0,8 0,8 0,8 0,8
Bokfört värde 28,5 14,5 30,2 15,9
Avskrivningstider 3, 5 och 10 år 3, 5 och 10 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar utom för anläggningar för deponi, se avsnittet 
redovisningsprinciper. Pågående investeringar avskrivs ej.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella anläggningstillgångar.

KoncernenKommunen
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Noter

                      
2012 2011 2012 2011

Maskiner och inventarier (forts)
Redovisat värde vid årets början 14,5 13,8 15,9 15,5
Investeringar 5,2 4,3 5,8 4,4
Försäljning och utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -5,4 -3,6 -5,7 -3,9
Överföring från eller till annat slag av tillgång 14,2 0,0 14,2 0,0
Redovisat värde vid årets slut 28,5 14,5 30,2 15,9

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Kommuninvest Ekonomiska förening 0,5 0,5 0,5 0,5
Övriga aktier och andelar 0,3 0,1 2,0 2,2
Grundfondskapital koncernbolag 1,7 1,7 0,0 0,0
Utlämnat lån Skidklubben 0,9 0,9 0,9 0,9
Summa 3,4 3,3 3,5 3,6

Not 10 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15,6 10,9 20,9 15,4
Statsbidragsfordringar 1,9 1,9 1,9 1,9
Mervärdeskattsfordringar 11,2 3,7 11,2 3,7
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 30,7 32,0 30,9 32,5
Övriga kortfristiga fordringar 0,1 0,5 0,1 0,5
Summa 59,5 49,0 65,0 54,0

Not 11 Kassa och bank

Not 12 Eget kapital
Ingående balans 138,9 136,4 168,0 162,4
Årets resultat 2,7 2,5 2,7 5,6
Summa 141,6 138,9 170,7 168,0
  

Not 13 Avsättningar pensioner
Avsättningar pensioner exkl ÖK-SAP 4,4 3,3 4,4 3,3
Avsättningar pensioner ÖK-SAP 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsättningar särskild löneskatt 1,7 1,2 1,7 1,2
Andra pensionsavsättningar 2,4 1,6 2,4 1,6
Summa 8,5 6,1 8,5 6,1

ÖK-SAP = överenskommen särskild avtalspension

Ingående avsättningar pensioner 6,1 6,0 6,1 6,0
Nyintjänand pension 2,0 0,4 2,0 0,4
Ränte- och beloppsförändring 0,2 -0,2 0,2 -0,2
Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,2 0,0 0,2
Pensionsutbetalningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Förändring av löneskatt 0,5 0,0 0,5 0,0
Summa avsatt till pensioner 8,5 6,1 8,5 6,1
Aktualiseringsgrad  % 94 93

Förtroendevalda med visstidspension 3 3
Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomiska 
förening har därefter beslutat om insatsemission om sammanlagt 4 725 kr för Hylte kommun. Kommunens 
totala kapital i Kommuninvest ekonomiska förening uppgick 2012-12-31 till 545 tkr.

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

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

KoncernenKommunen
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2012 2011 2012 2011
Not 14 Övriga avsättningar
Avsättning medel till återställande av avfallstipp
Ingående balans 1,6 2,9 1,6 2,9
Avsättningar under året 0,0 1,1 0,0 1,1
Ianspråktaget belopp under året -1,6 -2,4 -1,6 -2,4
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående balans 0,0 1,6 0,0 1,6

Avsättning medel till omstrukturering
Ingående balans 2,3 2,6 2,3 2,6
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Ianspråktaget belopp under året -0,5 -0,4 -0,5 -0,4
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående balans 1,7 2,3 1,7 2,3

Avsättning medel till arbetslösa ungdomar
Ingående balans 0,0 3,3 0,0 3,3
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0 0,0
Ianspråktaget belopp under året 0,0 -2,8 0,0 -2,8
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 -0,5 0,0 -0,5
Utgående balans 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 15 Långfristiga skulder
Lån i bank och kreditinstitut 244,1 211,5 364,8 332,7
   Nyupplåning under året 35,0 53,0 35,0 53,0
   Amortering -1,2 -1,2 -1,6 -1,5
   Överföring till kortfristig del av långfristig skuld -1,2 4,0 -1,2 4,0
   Skuld anläggningsavgifter 0,1 0,0 0,1 0,0
Lån fördelade på räntebindningstid
1-3 månader 162,6
3 år 55,0
5 år 26,5
Summa 244,1
Lån fördelade på förfallodatum
Löpande tills vidare 162,6
2014-03-03 30,0
2015-05-12 25,0
2017-20-13 26,5
Summa 244,1
2012-12-31 var 230,5 mkr lånade av Kommuninvest och 
14,8 mkr av Södra Hestra Sparbank i Hyltebruk.

Genomsnittlig räntesats 31 dec på långfristiga lån 2,48%

Not 16 Kortfristiga skulder
Skulder kreditinstitut 15,7 20,0 16,1 20,3
   Varav kortfristig del av långfristig skuld 1,2 0,0 1,2 0,0
Leverantörsskulder 30,8 18,5 34,5 21,2
Preliminärskatt och övriga löneavdrag 6,1 5,2 6,1 5,2
Skulder till staten 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kortfristiga skulder 5,0 4,1 7,4 4,3
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 51,7 50,8 63,7 65,0
   upplupen pensionskostnad på avgiftsbestämd del 11,7 11,4 11,7 11,4
   upplupen löneskatt 2,8 2,8 2,8 2,8
   upplupen semesterlön och okompenserad tid 18,3 17,4 18,3 17,4
   upplupen arbetsgivaravgift 7,0 6,3 7,0 6,3
   förutbetalda skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 109,3 98,6 127,8 116,0

Avfallstippen: Avsättningen avser återställandet av avfallstippen Borabo, avsättningen uppstår genom överskott från 
verksamheten för avfallshantering.

Omstrukturering: I budget 2005 och 2006 avsattes totalt 9,0 mkr som kopplades mot den nya organisationen som 
började genomföras 2007. Pengarna är öronmärkta till olika projekt med inriktning mot utvecklingsfrågor.

Arbetslösa ungdomar: 2009 avsattes 4,0 mkr för att öka sysselsättningen för de arbetslösa ungdomarna i 
kommunen. Projektet har slutredovisats under 2011.

KoncernenKommunen
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Noter

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar

                      
2012 2011 2012 2011

Not 17 Pensionsförpliktelser

Ingående ansvarsförbindelse 191,7 172,8 191,7 172,8
Aktualisering -0,6 0,2 -0,6 0,2
Ränteuppräkning 2,8 3,3 2,8 3,3
Basbeloppsuppräkning 6,7 2,2 6,7 2,2
Sänkning diskonteringsränta och bromsen 0,0 22,0 0,0 22,0
Övrig post -1,6 -1,2 -1,6 -1,2
Årets utbetalningar -8,4 -7,6 -8,4 -7,6
Summa pensionsförpliktelser 190,7 191,7 190,7 191,7
Löneskatt 46,3 46,5 46,3 46,5
Utgående ansvarsförbindelse 237,0 238,2 237,0 238,2

Not 18 Borgensförbindelser
Kommunala bostadsbolag 112,3 112,6 0,0 0,0
Egna hem 0,0 0,2 0,0 0,2
Brännö Folkets park 0,6 0,8 0,6 0,8
Tågdagarna 0,9 0,9 0,9 0,9

Not 19 Avskrivningar och nedskrivningar
Planenlig avskrivning

   Immateriella anläggningstillg. 1,0 0,8 1,0 0,8
   Maskiner och inventarier 5,4 3,6 5,7 3,9
   Byggnader och mark 20,5 19,8 27,5 26,6
Summa 26,9 24,2 34,3 31,4

Ovanstående belopp avseende borgen för lån utgör utnyttjad del. 

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas del 
i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvesst ekonomiska förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hylte kommuns ansvr enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268,0 miljarder kr och 
totala tillgångar till 272,8 miljarder kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 303,1 miljoner kr 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 308,8 miljoner kr.

KoncernenKommunen



63

 
Driftsredovisning (mkr)

VÅRA RÄKENSKAPER

Driftsredovisning (mkr)

Budget Redovisning Avvikelse
2012 2012 2012

Kommunfullmäktige 0,5 0,5 0,0
varav fullmäktige 0,5 0,5 0,0
varav valnämnd 0,0 0,0 0,0
Kommunstyrelsen inkl förvaltningar 44,9 44,3 0,6
varav styrelsen 2,0 1,8 0,1
varav kommunledningskontor 31,4 31,0 0,4
varav räddningstjänst 9,7 9,7 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd 15,1 17,4 -2,4
varav fastigheter -1,6 -1,6 0,0
varav vatten- och avlopp -0,1 -0,1 -0,1
varav interna verksamheter -0,5 0,2 -0,7
Arbets- och näringslivsnämnd 33,4 35,2 -1,9
varav ekonomiskt bistånd 7,8 9,2 -1,5
varav flyktingmottagande -0,3 -0,2 0,0
Revision 0,7 0,6 0,1
Överförmyndaren 0,5 0,5 0,0
Barn- och ungdomsnämnd 242,7 244,5 -1,9
varav grundskola/barnomsorg 159,0 157,4 1,6
varav gymnasieskola 55,8 57,8 -2,0

Omsorgsnämnd 150,0 150,2 -0,2

varav vård och omsorg 114,2 113,6 0,6

varav insatser enligt LSS och LASS 21,8 22,1 -0,3
Tillsynsnämnd 0,1 0,1 0,0

Summa nämnder 487,8 493,4 -5,6

2011
0,7
0,7
0,0

47,1
2,0

33,4
9,7

19,7
0,3
1,1
0,8

36,9
7,2
0,9
0,7
0,3

232,9
152,8
55,5

142,8

110,8

19,9
0,1

481,2

Hyltebruk
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Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsredovisning (tkr)
Budget 

projektet 
totalt

Budget 2012 
(inkl överföring 

från 2011)

Utfall 
2012

Avvikelse 
2012

Prognos 
projektet 

totalt

Prognos 
färdig- 

ställande år
Lokalinvesteringar 124 663 34 167 12 097 22 070
Ombyggnad fastigheter enl nämndens prioritering 2 665 2 665 3 999* -1 334 Löpande Delakt.
Skydd mot olyckor 1 500 1 437 652 785 Löpande Delakt.
Renovering Örnahallen 20 000 9 215 1 872 7 343 30 500 2014
Tillgänglighetsanpassning, Lagkrav 2010 1 124 456 0 456 Löpande Delakt.
Kommunhus tillgänglighetsanpassning 1 000 622 0 622 Löpande Delakt.
Unnaryds skola tillgänglighetsanpassning hiss 600 600 0 600 600 2013
Drift- och övervakningssystem energi 1 500 1 000 0 1 000 Löpande Delakt.
Energieffektivisering 854 854 832 22 Löpande Delakt.
Energieffektivisering centrumhus 0 0 1 256 -1 256 1 837 2013
Kundanpassning centrumhus 2 200 1 702 1 762 -60 3 764 2013
Ombyggnad Örnaskolan 46 811 0 1 019 -1 019 48 608 2012
Reservkraft Örnaskolan 1 200 1 180 0 1 180 Löpande Delakt.
Torups skola entré vändplan 200 34 0 34 166 2011
Nytt golv G:a hallen och Unnaryds sporthall 300 167 0 167 300 2012
Upprustning idrottsplatser 500 500 0 500 500 2013
Konvertering biobränsle 900 900 0 900 900 2014
Ny förskola Torup (Bjälkagården) 12 000 11 835 298 11 537 16 000 2013
Ombyggnad Örnaskolan låg och mellan 30 000 1 000 276 724 30 000 2015
Idrottshall Torup 0 0 37 -37 1 600 2013
Torulund 809 0 74 -74 809 2012
Avskärande dike Örnaskolan 500 0 6 -6 500 2013
Rydöbruk skola, tak, staket 0 0 13 -13 13 2012
Gata, park, skog och exploatering 20 633 18 194 2 911 15 283
Exploatering industrimark 2 500 2 253 0 2 253 Löpande Delakt.
VA, gata industriområde Landeryd 1 942 1 181 1 181 0 1 942 2012
Nya Torups centrum 316 316 0 316 316 2013
Torups centrum etapp 2 4 000 3 830 0 3 830 4 000 2013
Upprustning lekplatser 100 111 111 0 111 2012
Nytt bostadsområde 5 000 4 953 0 4 953 Löpande Delakt.
Sanering trafikmiljö 500 500 21 479 Löpande Delakt.
Upprustning Nissanleden Hyltebruk 1 250 425 63 362 1 250 2014
Centrumparken Hyltebruk 200 200 198 2 198 2012
Gångväg runt sjön Torup 400 400 7 393 400 2013
Gång- och cykelvägar 1 000 1 000 485 515 Löpande Delakt.
Utbyte äldre maskiner 1 200 1 200 615 585 1 700 2013
Reinvestering gata och park 100 100 41 59 Löpande Delakt.
30-40-60 skyltar 575 175 0 175 575 2014
Reinvestering asfaltsbeläggning 1 500 1 500 0 1 500 Löpande Delakt.
Upprustning badplatser 50 50 189 -139 189 2012
Vatten- och avlopp 53 448 51 455 25 352 26 103
VA verksamhet enl nämndens prioritering 12 570 12 570 6 145 6 425 Löpande Delakt.
Sanering ledningsnät 7 378 7 378 5 105 2 273 Löpande Delakt.
Hyltebruks reningsverk 30 000 29 769 12 387 17 382 30 000 2013
Vattenverk Torup 3 500 1 738 1 715 23 3500 2013
Renhållning 18 500 15 510 15 561 -51
Ny återvinningscentral 14 000 11 010 13 059 -2 049 17 000 2012
Bruna kärl 1 000 1 000 0 1 000 1 000 2013
Ramp 500 500 0 500 500 2013
Insamlingskärl 1 000 1 000 1 100 -100 1 100 2012
Sluttäckning deponi 2 000 2 000 1 402 598 Löpande Delakt.
Övriga investeringar 13 591 13 208 8 890 4 318
Raminvesteringar 2 716 2 716 1 645 1 071 Löpande Delakt.
IT investeringar 7 486 7 486 5 021 2 465 Löpande Delakt.
Markinköp/markförsäljning 0 0 859 -859 Löpande Delakt.
Bibliotek, diskar, hyllor mm 164 164 164 0 164 2012
Räddningstjänstmaterial 100 65 62 3 100 2012
Tankbrandbil 2 400 2 400 935 1 465 2580 2013
Vildmarksgymnasiet, båtar 425 77 50 27 425 2012
Reinvestering lokalvård 100 100 105 -5 Löpande Delakt.
Reinvesteringar kostverksamheten 200 200 49 151 Löpande Delakt.
Totalt 230 835 132 534 64 811 67 723

* Diskussion pågår med Region Halland gällande ombyggnad tandläkaren. Slutkostnad ej klar.
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Redovisningsprinciper
Kommunen
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmel-
serna i Lagen om kommunal redovisning och följer de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommu-
nal redovisning. I de fall redovisningen avviker från 
dessa rekommendationer anges detta särskilt.

Periodisering av kostnader och intäkter
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret 
har i huvudsak belastat respektive tillgodoräknats 
årets redovisning. I enlighet med rekommendation nr 
4, från Rådet för kommunal redovisning (RKR), har 
kommunalskatten periodiserats. Det innebär att kom-
munen i bokslut 2012 har bokfört den definitiva slut-
avräkningen för 2011 och en preliminär slutavräkning 
för 2012. Kommunen tillämpar Sveriges Kommuner 
och Landstings prognos för beräkning av preliminära 
skatteintäkter. Kommunen har i bokslutet använt de-
cemberprognosen, vilket är i linje med RKR:s rekom-
mendation.

I enlighet med RKR:s rekommendation nr 5 har den 
särskilda löneskatten på pensionsskulden periodise-
rats.

Löner avseende timanställda och OB - ersättning av-
seende månadsanställda redovisas enligt kontantprin-
cipen. Det innebär att löner och andra ersättningar 
som intjänats under december månad 2012 belastar 
redovisningsåret 2013, vilket är ett avsteg från rekom-
mendationen. Eftersom nettot av dessa kostnader inte 
uppgår till något väsentligt belopp avviker kommunen 
från rekommendationen. 

Pensionsåtaganden
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt den 
så kallande blandmodellen. Det innebär att pensions-
förmåner intjänade till och med 1997 redovisas som 
en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Kom-
munens pensionsåtagande i övrigt redovisas i balans-
räkningen i poster ”avsättningar” och ”kortfristiga 
skulder”. Som en avsättning redovisas visstids- och 
garantipensioner, kompletterande ålderspension samt 
särskild ålderspension. 

Kommunen har beslutat att årligen utbetala hela det 
årliga intjänandet av pensioner för individuell avsätt-
ning.

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

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 

avskrivni-ngar. Avskrivningarna påbörjas den månad 
anläggningen tas i bruk.  Avskrivningar av anlägg-
ningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens 
nyttjandeperiod, i enlighet med RKR:s rekommenda-
tion 11.2 avseende materiella anläggningstillgångar 
samt RKR:s idéskrift om avskrivningar. För att av-
skrivningen ska spegla resursförbrukningen använder 
kommunen från och med 2012 komponentavskrivning 
främst vid större investeringsprojekt, vilket innebär att 
delar av anläggningen delas upp i komponenter där 
olika avskrivningstider tillämpas.  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 att en utgift ska aktiveras som en tillgång i balans-
räkningen ska den ekonomiska livslängden uppgå till 
minst tre år och anskaffningsvärdet uppgå till minst 
12 tkr. 

Immateriella tillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas den månaden 
tillgången tas i bruk. De tillgångar som redovisats här 
avser inköp av nya dataprogram med avskrivningstid 
på fem år.

Hylte kommun avviker när det gäller redovisning av 
exploateringstillgångar som är bokförda under mate-
riella anläggningstillgångar och ej som omsättnings-
tillgång. Detta på grund av svårighet att bedöma vilka 
exploateringsfastigheter som ska avyttras kommande 
år. Kommunen har för avseende att 2013 korrigera 
denna redovisning.

Anslutningsavgifter
Till och med 2011 betraktas anslutningsavgifter i 
VA-verksamheten som intäkter och redovisas som 
en driftsintäkt på resultaträkningen, vilket ej följer 
rekommendationerna, men från och med 2012 redo-
visas de som förutbetald intäkt och periodiseras över 
samma tid som investeringar i vattenledningar.

Avsättningar
Hylte kommun gör med början 2003 en avsättning 
för återställande av deponin. Avsättningen som görs 
är baserad på överskottet som uppstått på avfallsverk-
samheten enligt beslut från kommunfullmäktige. Hylte 
kommun gör även avsättning för framtida omstruktu-
reringskostnader som inte helt följer gällande rekom-
mendationer, RKR nr 10. Kvarvarande belopp, 1 720 
tkr, kommer att förbrukas under de närmaste åren.
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Leasing avtal
Hylte kommun har för närvarande bara operationella 
leasingavtal och dessa bokförs ej som tillgång utan 
som kostnad på resultatet. 

Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
den kommunala redovisningslagen kap 8 och utfor-
mas enligt god redovisningssed. I koncernbokslutet 
ingår Hylte kommun och Stiftelsen Hyltebostäder 
(100 %). Den sammanställda redovisningen upprät-
tas enligt förvärvsmetoden med proportionell konso-
lidering. Förvärvs¬metoden innebär att belopp som 

inkluderas i den sammanställda redovisningens resul-
tat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företa-
get och att således förvärvat eget kapital elimineras. 
Bokslutet baseras på Hylte kommuns värderings- och 
avskrivningsprinciper. 

 Om principerna väsentligt avviker från varandra i 
kommun och kommunala bolag justeras bolagens rä-
kenskaper före sammanställningen. Alla transaktioner 
av väsentlig karaktär mellan bolagen har eliminerats 
för att ge en rättvisande bild av koncernens totala eko-
nomi. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent 
skatteskuld hänförts till eget kapital.

Sörgårdens förskola



Fullmäktiges utsedda revisorer har granskat kom-
munens verksamheter. Detta är deras berättelse.

Revisionsberättelse
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Revisorernas verksamhetsredogörelse 2012

räkenskaperna har skett och att den interna kontrollen 
inom nämnderna är tillräcklig. Samråd med samtliga 
nämnder angående risk- och väsentlighetsanalys har 
genomförts. Revisionen har haft regelbundna över-
läggningar med revisorerna i Region Halland och de 
övriga kommunerna i Halland. Tillsammans med dem 
har man en policy för samordning och information 
kring revision i gemensamma nämnder och gemen-
samt ägda företag i Halland.

Granskning år 2012
Granskningen har utförts enligt god revisionssed och 
revisionens arbete och de fördjupade granskningar 
som har slutförts, har dokumenterats i följande revi-
sionsrapporter:

• Äldreomsorgen

• Upphandlingsverksamheten inom samhällsbygg-
nadsnämnden, en uppföljning av tidigare gransk-
ningar.

Påbörjade granskningar

• Vuxenutbildning

• Elevhälsan

Vår samlade bedömning utifrån granskningarna fram-
går av revisionsberättelsen.

Revisorernas verksamhetsredogörelse 2012

Uppdraget 
Revisorernas uppgifter lyder under kommunallag, re-
visionsreglemente och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Revisionens syfte är att årligen granska 
den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrel-
sers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområ-
den. 

Varje år lämnar revisorerna en revisionsberättelse till 
fullmäktige. I revisionsberättelsen redovisar reviso-
rerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett 
särskilt yttrande om de förespråkar att ansvarsfrihet 
skall beviljas eller nekas. Revisorerna kan även rikta 
anmärkningar i sin revisionsberättelse.

Händelser under året 
Revisionen har granskat att verksamheten hanteras 
på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt till-
fredsställande vis. Årlig övergripande granskning av 

Ansvarsområde

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument 
som på uppdrag av kommunfullmäktige granskar 
den kommunala verksamheten. Revisorerna är obe-
roende och arbetar objektivt och opartiskt. Under 
2012 har revisionen i Hylte kommun bestått av fem 
ledamöter och bistås av yrkesrevisorer från Ernst & 
Young på konsultbasis.
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Revisionsberättelse för år 2012
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Revisionsberättelse för år 2012





Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Hylte kommun

Hylte kommun som besöksmål!
Hylte kommun är Hallands enda inlandskommun. 
Landskapet präglas av skog, vatten och mindre byar 
och samhällen. I kommunen finns drygt 300 sjöar som 
bjuder in till fiske och andra friluftsaktiviteter.

Kommunen är belägen i två landskap, Halland och 
Småland. Den totala ytan är 1009 kvadratkilometer. 
Invånarantalet är drygt 10 000 personer och de flesta 
av invånarna är bosatta i tätorterna Hyltebruk, Torup 
och Unnaryd. 

Om avkoppling är att uppleva naturen och vad den 
har att ge i form av fiske, vandring, kanoting, ridning 
och cykling – så är detta ditt smultronställe!

Här hittar du museér och kulturminnen, vandrings-
leder, cykelleder och kanotleder, badplatser och 
möjligheter till fiske.  För mer information om vad 
kommunen kan erbjuda dig, besök hylte.se/turism.

Välkommen till Hylte kommun!

Kyrkor

Hembygdsgårdar

Konst &
 hantverk

Kanotleder, fiske & badplatser

Kundnära 
handel

Vandringsleder 

& naturområden

Kulturminnen

& museér
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