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

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

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

I Hylte har fem partier, Socialdemokraterna, Folkparti-
et, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sveriges Pensionär-
ers Intresseparti bildat en koalition, Framtid Hylte. Av 
kommunfullmäktiges 39 mandat har Framtid Hylte 
tillsammans 20.

Parti Mandat

Socialdemokraterna (S) 15

Centerpartiet (C) 7

Kommunens Väl (KV) 4

Moderaterna (M) 4

Sverigedemokraterna (SD) 4

Folkpartiet (FP) 2

Miljöpartiet (MP) 1

Vänsterpartiet (V) 1

Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) 1
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God ekonomisk hushållning

Hylte kommun har definierat god ekonomisk hushåll-
ning med att löpande driftskostnader inte ska finansi-
eras via lån eller kommunens egen förmögenhet samt 
att medel från försäljning av anläggningstillgångar får 
användas för att återbetala lån eller investera i nya 
anläggningstillgångar. Ett minimikrav på kommers 
ekonomi anges i kommunallagen och är det så kallade 
balanskravet, som innebär att intäkter ska vara lika 
stora som kostnaderna. Om resultatet ändå blir nega-
tivt måste det kompenseras med överskott inom tre år.

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

Ny styrmodell - fokus resultatstyrning
Inför 2015, i samband med att den nya mandatperi-
oden träder ikraft pågår ett arbete med att arbeta om 
den nu gällande styrmodellen.

Den nya modellen bygger på resultatstyrning vilket in-
nebär att kommunens grunduppdrag måste följas upp 
och utvärderas både vad gäller kvalitet och resurser. 
För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens 
verksamhet delats in i sex olika områden oberoende av 
nämndsindelning. 

• Utbildning och barnomsorg

• Omsorg och hjälp

• Kultur och fritid

• Bygga, bo och miljö

• Näringsliv och arbete

• Kommun och politik. 

Nyckeltal
Till ovan områden pågår ett arbete med att ta fram 
nyckeltal som beskriver kvalitetsnivåer för verksam-
heterna. Nyckeltalen kategoriseras enligt tre perspektiv 
– resultatmått, verksamhetsmått och resursmått. För 
varje nyckeltal beslutas vilken nivå som är godkänd, 
delvis godkänd respektive inte godkänd.

För nämnderna innebär det att de kommer att kun-
na ha nyckeltal inom flera av ovan områden. Det är 
nämnderna som tar beslut om nyckeltal och nivåer i 

samband med MRP-processen. När nämnden tagit 
beslut om vilka nyckeltal som ska gälla kan kontoren 
själva koppla serviceåtaganden som ska kommuniceras 
ut till kund till utvalda nyckeltal. Syftet med service-
åtagande kommer i fortsättningen att mer vara ett sätt 
att marknadsföra service och tjänster som kommunen 
tillhandahåller. Serviceåtagande ska alltid var kopplat 
mot ett beslutat nyckeltal men serviceåtagandet i sig 
behöver inte beslutas politiskt.

Ständiga förbättringar
Grunden i kommunens kvalitetsarbete är att arbete 
med att förbättra kvaliteten i verksamheten ska pågå 
ständigt. Så fort en kvalitetsbrist upptäcks ska han-
dlingsplan med åtgärder framarbetas. 

Under hösten 2013 påbörjas en större utbildningsinsats 
i Lean -medarbetardrivet förbättringsarbete. Tanken 
med Lean är att det ska vara en del av det vardagliga 
arbetet och att det underbyggs av fem olika värder-
ingar: Respekt, Lagarbete, Utmaningar, Ständiga för-
bättringar, och Ta reda på fakta. Numera förekommer 
Lean allt oftare i tjänstesektorn och är ett vanligt sätt 
att arbeta med kvalitet inom organisationer. 

Lean i Hylte bygger på att ta till vara på samtliga me-
darbetares kompetens och engagemang. Det innebär 
att personalen ska vara delaktig i de förändringar som 
ska ske, med utgångspunkt i att ”vi ska jobba smart-
are, inte snabbare”. Det ställer stora krav både på ett 
tillåtande ledarskap och på engagerade medarbetare. 
Att förankra besluten där de påverkar mest, grundar 
för en bättre arbetsmiljö och en kultur där alla har 
möjlighet att påverka. Det är dessutom ett stort slöseri 
av kompetens av att inte tillvarata på medarbetarnas 
samlade kunskap.

Mål
När grunduppdraget följs upp och utvärderas inför 
kommande MRP-processer kan mål formuleras för de 
områden där kvalitetsbrister framkommer i mätnin-
garna av nyckeltalen. Politiken kan också välja ut om-
råden att satsa på och då formulera mål kring dessa. 
Det är viktigt att de mål som formuleras har tidssatta 
nyckeltal kopplat till sig så det går att mäta om målet 
uppfyllts eller inte. 

I MRP-dokumentet
Arbetet med den nya modellen är inte slutfört och 
nämnderna har inte hunnit besluta om nyckeltal och 
nivåer. Därför finns de inte med i dokumentet. Under 
tiden finns de serviceområden nämnderna tagit fram 
sedan tidigare med som information. När nämnderna 

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.
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sedan beslutat om nyckeltalen kommer den infor-
mation att delges antingen i en reviderad upplaga av 
MRP-dokumentet eller som en kompletterande bilaga.

De ekonomiska nyckeltalen är beslutade i samband 
med att beslut togs om MRP 2015-2017. Under avs-
nittet Ekonomi beskrivs dessa och en analys görs också 
av den budget som beslutats under planperioden.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samord-
nande ansvar för den interna kontrollen inom hela 
kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i regle-
mente för intern kontroll som antogs under 2011. 
Uppföljning av den interna kontrollen gjordes första 
gången i samband med årsbokslutet för 2012 och ru-
tinen kommer att förbättras efter hand och kommer 
även i fortsättningen att följas upp och rapporteras i 
samband med årsboksluten.

Ansvar och befogenheter
Den ram kommunfullmäktige anslagit till nämndens 
förfogande har nämnden själv rätt att fördela mellan 
sina olika verksamheter. Respektive kontorschef an-
svarar för att kontinuerligt utveckla och genomföra 
förändringar i verksamheten utefter de serviceåtagan-
den och utvecklingsmål som sätts kopplat till de resur-
ser kontoret tilldelats.

Omdisponeringar inom nämndens verksamhetsområde 
och ram beslutas av respektive nämnd. Tilläggsbudget 
till anslagen ram förekommer i princip inte. Några un-
dantag finns, till exempel tilläggsbudget för löneavtal 
eller förändring i verksamhet som kommunfullmäktige 
beslutat om. 

Avvikelse mot ram/underskott
Ett sätt att tydliggöra ansvaret för det ekonomiska re-
sultatet är att balansera eventuella negativa avvikelser 
mot ram över årsskiftet och reglera det mot nämndens 
egna kapital. Den negativa avvikelsen skall återställas 
av respektive nämnd utefter en plan på som mest tre 
år. Verksamheten Bostadsanpassning undantas alltid 
från resultatbalansering och andra skäl för undantag 
kan vara extraordinära händelser. Om avvikelserna 
ska balanseras över åren beslutas av kommunstyrelsen 
i samband med att årsredovisningen behandlas. 

Interna köp och säljförhållanden
Grundprincipen är att kostnaderna för den interna 
tjänsten ska belasta den som förbrukar den. Syftet med 
intern debitering är att det ska vara möjligt att ge en 
rättvisande bild av hur resurserna används, att det blir 
ett rättvisande underlag för finansieringen samtidigt 
som den tydliggör olika ansvarsområden. Syftet är 
också att göra det möjligt att jämföra med externa köp. 

Vid den interna kostnadsfördelningen skall alltid en 
skriftlig överenskommelse göras. Det förutsätts därvid 
att köpande och säljande kontor kommer överens om 
servicenivå och prissättning på förekommande interna 
tjänster. Det är dock kunden, det vill säga köpande en-
het, som bestämmer omfattning och standard på tjän-
sten som skall utföras. Således måste säljande kontor 
anpassa sin verksamhet efter den efterfråga på tjänster 
som föreligger från de olika kontoren. Ändring av öve-
renskommelse får aldrig göras ensidigt. Uppsägning av 
tjänst eller lokaler sammanfaller då med budgetåret. 
Uppsägning skall ske i samband med angivande av 
nämndens budgetförslag, dock senast 1 mars året före 
budgetåret eller enligt överenskommelse. 

Investeringar
Investeringar för den kommande treårsperioden beslu-
tas av kommunfullmäktige i samband med mål- och 
resursplanen. Medel anslagna för investeringar får inte 
användas för driftskostnader.

Alla nämnder har varje år ett fast anslag för raminves-
teringar, de nämnder som inte utnyttjar hela beloppet 
får en automatisk överföring till nästa budgetperiod. 
Nämnder som överskrider anslaget får motsvarande 
minskning. 

När det gäller nybyggnad, IT utrustning, utrustning till 
ny verksamhet samt anskaffning av nya fordon klassas 
detta som investeringar utöver ram och måste äskas i 
samband med budgeten. I den mån dessa investerin-
gar inte blir slutförda under budgetåret måste en om-
budgetering begäras till nästkommande år av nämn-
den. Beslut tas av kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen.

Det är viktigt att äskad investering över ram väl 
beskrivs och motiveras samt att driftskostnadskon-
sekvenser framgår och avvikelser från kommunens 
avskrivningstider begärs. Nämnden skall även ha med 
IT-investeringar i sitt förslag!

En investering är ett inköp av 

• en anläggning som har en varaktighet över minst 
fem år 

• eller en inventarie som har en varaktighet över 
minst tre år. 

Beloppet som krävs för att det skall klassas som en 
investering är i Hylte kommun satt till 20 tkr. Under-
stiger köpet detta belopp kommer den vid bokslutet 
att belasta driften inom nämnden. Från och med 2012 
görs komponentavskrivning på investeringar vilket in-
nebär att investeringen delas upp i olika delar beroende 
på komponenternas olika livslängd. För att budgeterat 
belopp ska stämma med kommande utfall måste hän-
syn tas till detta i samband med att investeringen äskas.
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Åtgärder som innebär standardförbättringar genom 
ny-, till- och ombyggnad ska i princip bokföras som en 
investering. Hit hör även andra åtgärder som höjer an-
läggningens allmänna standard. Exempel på sådana åt-
gärder är installation av toalett samt byte från två- till 
treglasfönster i en fastighet. Endast mellanskillnaden 
mellan vad som betraktas som värdehöjande och nor-
malt underhåll ska bokföras som investering. Byte av 
VA-ledningar räknas som investering om man med 
detta byte höjer ledningens kapacitet. Reparation och 
underhåll, det vill säga åtgärder som syftar till att vid-
makthålla en anläggnings tekniska funktionella status, 
bokförs som kostnad det år som åtgärden görs.

Taxor
Nämndens taxor och avgifter skall ses över i samband 
med ny Mål- och resursplan, det är i samband med 
denna process som justeringar skall göras. Justeringar 
under löpande verksamhetsår sker inte, undantagsfall 
vid extraordinära händelser. Taxor och avgifter beslu-
tas alltid av kommunfullmäktige.
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Ekonomi
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter. För 
2015 har kommunfullmäktige beslutat om fem finansiella nyckeltal.

Finansiella nyckeltal Kvalitetsnivå 
2015

Plan 2016 Plan 2017 Nivå bokslut 
2014

Årets resultat i relation till skatteintäkter 2 % 2,6 % 3,8 % 2,9 % 2,3 %

Kostnadsökningen ska inte vara högre än öknin-
gen av skatter och bidrag, ökning netto mkr

2,2 7,2 -4,6 6,3

Soliditeten ska uppgå till minst 30 % 28,1 % 29,6 % 30,7 % 27,4 %

Självfinansieringen skall vara minst 80 % 95,4 % 62,0 % 81,7 % 95,4 %

Långfristiga låneskulden ska inte överstiga 50 % 
av anläggningstillgångarnas värde

64,1 % 63,0 % 59,8 % 64,5 %

Långfristiga låneskulden i relation till anläggning-
stillgångarnas värde ska minska, procentenheter

-0,4 -1,1 -3,2 6,7

För att kunna uppnå god ekonomisk hushållning krävs 
en utvecklad planering med framförhållning och han-
dlingsberedskap. Det är därför viktigt att ha en bra gr-
und i arbetet med mål- och resursplanen samt att se till 
hela planeringsperioden. 

Budgetförutsättningar
Befolkning

I skatteberäkningen för mål- och resursplanen 2015-
2017 görs beräkningen utefter en befolkning på
10 240 invånare. Den 1 november 2014 uppgick antal 
invånare i Hylte kommun till 10 242 vilket är en ök-
ning på 241 invånare jämfört med 1 november 2013. 

Räntekostnader

Upplåningsbehovet för 2015 beräknas till 20 mkr. 
Om alla planerade investeringar slutförs under plan-
perioden kan ytterligare behov av upplåning uppstå 
under senare delen av planperioden. I dagsläget är rän-
tenivån i Sverige relativt låg med en styrränta på -0,1 
procent och först mot slutet av 2016 väntas räntan 
gradvis höjas. I MRP-beräkningarna har en räntenivå 
på 2,0 procent använts.

Ramförändringar nämnder
Kompensation löneavtal

I ramen för 2015 kompenseras nämnderna för löneavtal 
2014 med motsvarande 6,3 miljoner kronor på helår. 
Löneavtalet förväntas blir 2,7 procent för 2014, 2,9 
procent 2015, 3,4 procent 2016 och 3,8 procent 2017. 
När löneavtalen är klara kompenseras nämnderna in-
nevarande år genom tilläggsanslag från posten ej förde-

lat verksamhetsnetto. I ramen året efter avtalet är klart 
kompenseras nämnderna motsvarande tolv månader, 
Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras endast med 
15 procent. Under planperioden avsätts ytterligare 2,0 
mkr per år för lönestrategiska justeringar.

Kompensation prisökning

Enligt SKL’s prognos väntas prisökningen bli 1,6 pro-
cent 2015, 1,8 procent 2016 och 2,2 procent 2017. 
I ramen för nämnderna beräknas en prisökning-
skompensation för 2015 med 1,5 procent medan 2016 
och 2017 års ramar beräknas på 2,2 procent.

Ökat underhåll

För 2015 uppgår underhållet på kommunens fastigheter 
till 70 kr per kvadratmeter, en ökning av detta belopp 
med motsvarande 5 kr per kvadratmeter sker under 
mål- och resursperioden. Den sammanlagda kostnaden 
för ökningen uppgår till 271 tusen kronor per år.

Elevförändring under perioden

2015 2016 2017

Elevförändring -1,5 1,0 0,9

Prognosen för elevminskningen baseras på statistiska 
centralbyråns befolkningsprognos daterad 20 oktober 
2011.
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Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga fi-
nansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. 
Förändringar i soliditeten är beroende av investering-
stakt, skuldförändringar och det ekonomiska resulta-
tet. Ju högre soliditet desto mindre är låneskulden.
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Soliditet Soliditet inkl ansvarsförbindelse

Enligt kommunens finansiella nyckeltal ska soliditeten 
exklusive ansvarsförbindelser ligga på minst 30 pro-
cent. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbät-
tras under planperioden från – 13,4 procent i bokslut 
2014 till -4,1 procent i plan 2017.

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

Enligt de beslutade finansiella nyckeltalen ska kom-
munens resultat motsvara minst 2,0 procent av skatter 
och bidrag. Infrias målet ger det goda förutsättningar 
för egenfinansiering av investeringar och reservation av 
medel för framtida pensionskostnader. 

Investeringar

Diagrammet beskriver nettoinvesteringarna fördelat på 
avgiftsfinansierad verksamhet och övrig verksamhet. 

Investeringsutrymmet för 2015 ligger på 50,9 mkr och 
beloppet för planerade investeringar 2015 är 32,6 mkr. 
Dessutom tillkommer 40,6 mkr av de 48,9 mkr som 
utgör försenade investeringar från 2014. Om beslut tas 
att de ska ombudgeteras till 2015 räcker inte invest-
eringsutrymmet till. Nämnderna önskar ombudgetera 
6,7 mkr av de försenade investeringarna från 2014 till 
2016 då investeringarna av olika anledningar skjuts 
något år framåt i tiden. Inte heller för åren 2016 och 
2017 ligger planerade investeringar inom utrymmet. 
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Det är inom fastighetsförvaltningen de största invest-
eringarna kommer att ske under perioden. En ombyg-
gnad av Örnaskolans låg- och mellanstadie-byggnader 
påbörjas under 2015 och totalt kommer 30 mkr att 
avsättas för projektet fram till och med 2016. Un-
naryds skola kommer att byggas om för 12,5 mkr 
och projektet beräknas avslutas under 2016. För Kin-
nareds skola och förskola avsätts 15 mkr under 2016 
och 2017. Renovering av Örnahallen etapp 2 kommer 
enligt planen att genomföras 2017. 

För att kommunen ska kunna finansiera investeringar-
na helt utan nyupplåning ska självfinansieringsgraden 
motsvara minst 100 procent. Självfinansieringen ska 
vara minst 80 procent vilket endast uppnås under 2016 
enligt planen. Om de taxefinansierade verksamheterna 
utesluts ur beräkningen uppnås nyckeltalet med bred 
marginal 2016 och 2017.

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

Vid bokslut 2014 låg skuldsättningsgraden, det vill 
säga den del av tillgångarnas värde som finansierats 
med främmande kapital, på 95,4 procent och i budget 
2015 hamnar skuldsättningsgraden på 62 procent. 
Den kraftiga minskningen beror på de försenade inves-
teringarna.

Ett finansiellt nyckeltal är att den långfristiga 
låneskulden exklusive pensioner inte ska överstiga 50,0 
procent av anläggningstillgångarnas värde. Vid bokslut 
2014 var måttet 64,5 procent och under planperioden 
minskar det till 59,8 procent.
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Kommunfullmäktiges beslut för MRP 2015-2017 
gällande finansiering:

• Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att nyup-
plåna, dvs öka kommunens skulder under 2015 
med totalt 20 mkr.

• Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på 
de lån som förfaller till betalning under 2015.

Likviditet
Kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, förmå-
gan att kunna betala löpande utgifter, mäts bland an-
nat genom likviditet. Minimivärdet för detta anses 
vara 100 procent. I bokslut 2014 låg värdet på 100,1 
procent och det beräknas ligga kvar på samma värde 
under planperioden. 

Även rörelsekapitalet visar kommunens likvida förmå-
ga. Vid bokslutet var rörelsekapitalet positivt, 0,1 mkr 
och det beräknas förbli samma värde under planperi-
oden.

För att säkerställa betalningsberedskapen har kom-
munen en checkräkningskredit på 50,0 mkr.

Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden motsvarar i bokslut 
2014 113,0 mkr och av dessa är 111,6 mkr beviljade 
till kommunens bostadsstiftelse Hyltebostäder. Riskex-
poneringen av borgensåtagandena bedöms under plan-
perioden vara låg.

Kommunen har också tillsammans med samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening, 
ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. 
Vid årsskiftet 2014/2015 var 279 kommuner medlem-
mar i föreningen.
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8

Kommunfullmäktiges beslut för MRP 2015-2017 
gällande finansiering:

• Skattesatsen föreslås oförändrad, 21,45 procent

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

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

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

10 nya invånare                            0,45 mkr

Ränteförändring +/- 1 procent              3,0 mkr

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

1 procent prisökning                           2,1 mkr



Kommunens verksamheter 

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

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

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

19 Tillsynsnämnden

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

25 Revision

26 Överförmyndaren

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

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

Innehåll
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Verksamhet och ekonomi
Kommunstyrelsen har en överordnade roll i kommun-
ens förvaltning. Den leder kommunens verksamhet och 
har det övergripande ansvaret för kommunens utveck-
ling och ekonomi.

Förändringar mellan åren
Inför 2015 har den interna fördelningen av IT-kostnader 
förändrats. Förändringen har medfört att nämndernas 
budgetramar har justerats för att kostnadsförändrin-
gen ska motsvaras av lika stor förändring av budget-
ramen. Förändringen är totalt sett ett nollsummespel, 
där vissa nämnder har fått ramavdrag, andra tillägg till 
budgetramen. För kommunstyrelsen har förändringen 
inneburit en utökning av budgetramen. 

En stor utmaning är att utveckla processer och ar-
betssätt främst genom att digitalisera processer både 
externt och internt. Det främsta arbetet består i att 
serva de övriga kontoren med våra tjänster. Utveckla 
verktyg som ärendehanteringsprocessen, e-tjänster, 
våra webbplatser och sociala medier för att underlätta 
kommunikationen med invånare och anställda.

Med början av 2015 är målsättningen att Hypergene 
är lanserat. Hypergene är ett beslutsstödssystem som 
kommer förbättra kommunens verksamhetsstyrning. 
Systemet kommer därför vara en viktig komponent i 
kommande budgetarbeten. Ekonomienheten kommer 
kontinuerligt under kommande år genomföra utbildn-
ingsinsatser till berörda användare. 

Investeringar
Inom kommunstyrelsens verksamhet samordnas samt-
liga kontors IT-investeringar. Inför 2015 äskas invest-
eringar motsvarande 5 086 tkr. Av dessa är 1 000 tkr 
raminvesteringar som gäller investeringar och reinves-
teringar som krävs för att upprätthålla och utveckla 
IT-miljöns funktion. IT-miljön måste växa och förbät-
tras i takt med att program och system som används 
av verksamheterna utvecklas. Raminvesteringarna är 
helt nödvändiga för att verksamheten ska kunna up-
prätthållas

En större del av budgeten, 1 245 tkr, går till barn- och 
ungdomskontoret för investeringar inom IT-området. I 
övrigt finns medel för kartprogram och utbyte av da-
torer för utbildningar inom arbetsmarknadsenheten.

Kommunstyrelsen i korthet

Rambudget:
2015: 33 278 tkr
2016: 33 966 tkr
2017: 35 057 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Nämnd- och styrelseverksamhet

• Ekonomienhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

Ansvarig ordförande: Ronny Löfquist
Ansvarig kontorschef: Per Borg

Kommunstyrelsen

Kort om framtiden

• Krav på digitala kontaktvägar för medborgar-
na gör att en utveckling mot e-förvaltning är 
viktig.

• Införandet av beslutsstödet, Hypergene pågår 
och systemet kommer att utvecklas ytterligare 
under kommende period.

• Personalsystemet Heroma kommer också att 
utvecklas och personalenheten får en mer 
kontrollbaserad funktion vilket kräver en br-
edare allmän kompetens i systemet.

• Personalenheten fortsätter sitt arbete med 
att utveckla arbetet för att Hylte kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare med en god per-
sonalpolitik. 
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Driftbudget (tkr)

Verksamhet
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015
Förändring 
2014-2015

Plan 2016 Plan 2017

Nämnd- och styrelseverksamhet 2 561 2 386 2 458 72 2 603 2 705

Stöd till politiska partier 593 571 571 0 571 571

Övrig verksamhet 3 789 4 169 3 049 -1 120 3 131 3 232

Facklig tid 1 394 1 411 1 444 33 1 483 1 523

Näringslivsfrämjande åtgärder 110 135 135 0 139 142

Allmän kulturverksamhet 254 269 0 -269 0 0

Bibliotek 4 660 4 718 0 -4 718 0 0

Faktureras Hyltebostäder 19 0 0 0 0 0

Fördelade lokalhyror 1 870 0 0 0 0 0

Fördelad gemensam verksamhet 21 341 22 222 25 383 3 161 26 101 26 946

Summa 36 589 35 881 33 040 -2 841 34 028 35 119

Backning hyresjustering 2014 -62 -62 -62 -62

Kommunfullmäktiges beslut

Politikerutbildning, ny mandatperiod 300 300 0 0

Summa 300 300 0 0

Total 36 589 35 881 33 278 -2 603 33 966 35 057

Kommunfullmäktige ger i uppdrag att:
• ta fram en projektbeskrivning avseende kommun-

ens investeringsprocess. Beskrivningen ska omfat-
ta hela processen, från äskande till slutbesiktning.

• ta fram riktlinjer för uthyrning av lokaler. Syftet är 
att få en likvärdig hantering av kommunens loka-
ler.

• i samband med projektering förskola/skola i Un-
naryd och Kinnared se över hur lokalerna kan 
utnyttjas för att minska storleken på grupperna 
inom förskolan.
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Nämnden i korthet

Rambudget:
2015: 9 910 tkr
2016: 10 065 tkr
2017: 10 241 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom föl-
jande verksamhetsområden:

• Räddningstjänst

• Tillsynsverksamhet

• Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

• Brandskyddsutbildning

• Rådgivning

• Krisberedskap

Ansvarig ordförande: Ronny Löfquist
Ansvarig kontorschef: Magnus Åman

Verksamhet och ekonomi
Räddningsnämnden ansvarar för att kommuninvånare 
och företag får det skydd och den säkerhet som är 
skäligt vid brand och andra nödlägen. Räddnings-
tjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd.

Mot bakgrund av 2013 års negativa avvikelse med 247 
tkr inleddes ett utredningsarbete för att få klarhet i vad 
obalansen i budgeten berodde på. Räddningsnämnden 
planerar att använda tilldelade medel för att organisera 
en så ändamålsenlig verksamhet som möjligt. 

Förändringar mellan åren
En konsekvens av neddragningarna på Stora Enso är 
minskad efterfrågan på utbildningstimmar och på så 
sätt minskade intäkter. 2015 är bedömningen att ett 
intäktsbortfall sker med ungefär 200 tkr. 

Förändringar i AB- (allmänna bestämmelser) och RiB- 
(räddningstjänstpersonal i beredskap) avtalet kommer 
generera ökade personalkostnader om cirka 150 tkr 
per år. 

Räddningstjänsten kommer att investera i en ny första-

bil vilket kommer att medföra kraftigt ökade kapital-
kostnader, cirka 200 tkr per år. 

Investeringar
Under planperioden behöver ett insatsfordon med 
fyrhjulsdrift bytas ut. Den används till att dra båt och 
slangutläggning vid brand och övriga räddningsupp-
drag. Bilen används också till IVPA larm. En framtida 
idé är att använda bilen till första insats person (FIP).

En terränggående motorcykel med tillhörande släp be-
höver köpas in för användning i terräng för bränder 
och undsättning av skadad person.

En investering av en slangtvätt behöver göras ur ar-
betsmiljösynpunkt.

Under perioden behöver också insatsledarbilen bytas 
ut. Nuvarande bil är från 2011 och den årliga körnin-
gen ligger kring 2 000 mil per år. Bilen används dygnet 
runt av insatsledaren. För att minska driftstörningar 
som kan uppstå ju äldre bilen blir, ligger en normal 
bytesintervall på 5 år.

Kort om framtiden

• Räddningstjänst står inför viktiga investe-
ringar. 

• Minskat statsbidrag för krishantering – 
understryker vikten av att kommunen också 
skjuter till medel.

• Minskat statsbidrag som kompensation för 
utbildning av deltidsbrandmän. Detta innebär 
att räddningstjänsten kommer behöva betala 
ut en större del av ersättningen för förlo-
rad arbetsinkomst till deltidsbrandmän som 
genomgår utbildning.

• Förändrade avtal inom RiB och AB.

Driftbudget (tkr)

Verksamhet
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015
Förändring 
2014-2015

Plan 2016 Plan 2017

Räddningstjänst 10 043 9 705 9 866 161 10 021 10 197

Krishantering 0 0 0 0 0 0

Summa 10 041 9 706 9 866 160 10 021 10 197

Backning hyresjustering 2014 44 44 44 44

Total 10 041 9 706 9 910 204 10 065 10 241

Räddningsnämnden
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Delmål Målnivå enligt budget 2015 Nuläge, delårsbokslut 2014

För minst 95 % av hushållen ska en rädd
ningsinsats kunna påbörjas inom 20 minuter.

Mätning av insatstid 4 av 20 larm under första halvåret som 
ingår i mätningen har överskridit tiden på 
20 minuter

Samtliga elever ska i årskurs 0, 2, 5 och 8 få 
brandkunskapsundervisning.

Antal utbildade elever i förhål-
lande till årskurs 0, 2, 5 och 8

Utbildningar har genomförts enlig plan. 

Vid brand i byggnad ska kommuninvånarna 
via enkät svara på hur de upplevde Räddnings
tjänstens insats och vad det finns för för
bättringspotentialer i framtiden.

Utifrån  inlämnade enkäter Resursbrist på räddningstjänsten har gjort 
att detta mål ej kunnat påbörjas.

Räddningstjänsten ska kunna ge den en
skilde medborgaren enskild rådgivning.

Statistik  från Daedalos 7 rådgivningar har utförts under första 
halvåret som är registrerade i Daedalos.

Marknadsföra Räddningstjänsten som en at-
traktiv arbetsplats med stimulerande uppgifter.

5 aktiviteter ska genomföras 
för allmänheten under året och 
mäts av genomförda aktiviteter.

Under första halvåret har vi deltagit i 3 olika 
aktiviteter i kommunen. Ytterligare 2 akti-
viteter är planerade under andra halvåret.

Räddningsnämndens aktiviteter
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Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden i korthet

Rambudget:
2015: 18 419 tkr
2016: 18 749 tkr
2017: 19 106 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom föl-
jande verksamhetsområden:

• Användning av mark och vatten

• Bebyggelsemiljöns utveckling

• Miljö- och hälsoskydd

• Livsmedel och dricksvatten

• Serveringstillstånd, tobak och läkemedel

• Naturvård och hållbar utveckling

• Gator, trafik och parker

• Vattenförsörjning och avloppshantering

• Renhållning

• Kostförsörjning

• Lokalvård

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

Verksamhet och ekonomi
Fysisk och teknisk planering
Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande an-
svar för levnadsmiljön och gestaltningsfrågor för hela 
kommunen. Uppdraget innebär att nämnden skall för-
valta, vårda och utveckla den fysiska miljön i Hylte 
kommun ur ett ekologiskt, kulturellt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv för att skapa ett hållbart samhälle 
där nuvarande och kommande generationer kan leva 
i en hälsosam, säker, trygg och god miljö med för hög 
kvalitet i boende och arbete. 

Nämnden har i uppdrag att skapa nya attraktiva 
byggrätter som lockar människor att bosätta sig i 
kommunen. Kommunen skall ha god planberedskap 
så att det finns byggklar planlagd mark för verksam-
heter och industrier när företag frågar efter etable-
ringsmöjligheter. 

Miljö- och hälsoskydd
Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över verksam-
heter som kan påverka vår miljö och människors
hälsa. 

Vatten, avlopp och avfall
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommu-
nens produktion och distribution av dricksvat-
ten, avledning och rening av spillvatten och dag-

vatten. Nämnden ansvarar också för kommun-
ens avfallshantering inklusive slam och latrin. 
Nämnden hanterar också en långt gående källsorter-
ing där framförallt biologiskt avfall skiljs från övrigt 
avfall. 

Kost- och lokalvårdsenheten
Kost- och lokalvårdsenheten tillhandahåller kost-
försörjning och städning efter beställning från
kommunens verksamheter. 

Park, gata och trafik
Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande
ansvar för den yttre miljön och kommunala infra-
strukturanläggningar i kommunen. Att hålla rent och 
snyggt i kommunens samhällen är en prioriterad up-
pgift. Kommunens parker och grönområden är en vik-
tig del av samhällets livsmiljö. 

Övrig verksamhet
Enheten för stab och ledning ger övergripande led-
ningsstöd till samhällsbyggnadsnämnden, kontoret 
och enhetscheferna. 

Förändringar mellan åren
Under hösten 2013 anställdes en projektingenjör. Pro-
jektanställningen kommer pågå till och med 2015. In-
genjören kommer främst att arbeta mot VA-projekt. 
Anställningen finansieras inom ramen av investering-
sanslag. 

Enheten för park och gata slås samman med
Lokalvårdsenheten på grund av rationaliseringsmöj-
ligheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att utöka med 
ytterligare en planarkitekt 2015. Detta för att kunna 
säkerställa kravet på god planberedskap samt utveckla 
och förbättra arbetet med kommunens översiktsplan 
och detaljplaner.  

I och med mål- och resursplanen 2014-2016 vakans-
sattes två tjänster (stadsarkitekt och 1:e byggnadsin-
spektör). Det föreslås även under denna planperiod. 
Samtidigt föreslås att tjänst som projektanställd 
livsmedelsinspektör permanentas. Finansiering sker 
genom tillsynsavgifter enligt livsmedelslagstiftningen. 

Länsstyrelsen har ställt krav på en ekonomisk säkerhet 
mot kommunen för sluttäckning av Borabo deponi. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att sluttäcknin-
gen totalt kommer att kosta 49 000 tkr inklusive drift 
och underhåll i 30 år. Hylte kommun har säkrat en 
bankgaranti för hela beloppet till en ärlig ränta om 0,9 
procent. Detta genererar en årlig räntekostnad om 441 
tkr som kommer belasta driften.
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Investeringar
Investeringar behöver göras i gatunätet och en asfalts-
beläggningsplan har upprättats och redovisar den pri-
oritetsordning i vilken olika gator är aktuella för någon 
form av beläggningsåtgärd. Även gång- och cykelvägar 
ses kontinuerligt över för underhållsåtgärder. Komm-
uen har, i samarbete med Trafikverket, för avsikt att 
bygga en gång- och cykelbro över Kinnaredsån. 

Gångväg runt Sjögårdssjön i Torup kommer förlängas 
fram till Torups centrum. Gångvägen kommer också 
att handikappanpassas. Förhoppningen är att kunna 
locka ut fler i naturen för att främja folkhälsan. 

I investeringsbudgeten ligger förslag på att tre stycken 
lekplatser per år ska upprustas. De lekplatser som är 
belägna där det finns barn bosatta i närheten skall pri-
oriteras. En översyn av de fyra kommunala badplat-
serna ska genomföras och i samband med detta ska 
badbryggorna ersättas. 

Kommunen har tidigare genomfört stora investeringar 
i VA-anläggningarna. Investeringsplanen innehåller en 
fortsatt övergripande satsning på sanering av ledning-
snätet och en förstärkning av nätets kapacitet för att ta 
emot ovidkommande vatten i utjämningsmagasin eller 
vid reningsverk.

En förstudie inleds för en sammanslagning mellan Ry-
döbruks- och Torups reningsverk för att klara bland 
annat myndighetskrav. Under planperioden kommer 
vattenmätare i fastigheter att bytas ut då mätarna rek-
ommenderas bytas ut vart tionde år för att säkerställa 
korrekt mätarställning. 

Från och med 2013 äger Hylte kommun renhållning-
skärlen. Dessa behöver bytas ut regelbundet i takt med 
att de blir utslitna. 

Kort om framtiden

• Kommunens översiktsplan ska aktualitets-
förklaras under planperioden. 

• Fortsatt arbete med utveckling av tillsyns-
planen

• Sammanslagning av Lokalvårdsenheten med 
enheten för gata och park

• En saneringsplan för ledningsnäten ska up-
prättas.

• En förstudie för en sammanslagning av ren-
ingsverken i Torup och Rydöbruk kommer att 
göras

Driftbudget (tkr)

Verksamhet
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015
Förändring 
2014-2015

Plan 2016 Plan 2017

Nämnds- och styrelseverksamhet 535 521 570 49 570 570

Fysisk och teknisk planering 3 351 3 810 3 836 26 3 913 3 951

Gator och vägar 6 207 5 913 5 923 10 6 041 6 101

Parker 1 586 1 492 1 423 8 1 449 1 470

Miljö- och hälsoskydd 1 149 1 931 1 960 29 1 999 2 019

Miljö, hälsa och hållbar utveckling 98 97 85 -12 87 110

Alkoholtillstånd 133 140 135 -5 140 145

Adm. Samhällsbyggnadskontoret 150 0 0 0 0 0

Idrotts- och fritidsanläggningar 543 565 386 -179 393 500

Bostadsanpassning 3 139 2 134 2 170 36 2 200 2 235

Färdtjänst 1 341 1 396 1 298 -98 1 324 1 372

Vattenförsörjning och avlopp -1 434 -191 0 191 0 0

Renhållning -286 -113 0 113 0 0

Fördelade lokalhyror 15 0 0 0 0 0

Försäljning verksamhet internt -448 -28 0 28 0 0

Summa 16 079 17 665 17 786 121 18 116 18 473

Backning hyresjustering 2014 83 83 83 83

Kommunfullmäktiges beslut
Ny planarkitekt och revidering av 
översiktsplan 550 550 550 550

Summa 550 550 550 550

Total 16 079 17 665 18 419 754 18 749 19 106
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Nämndens serviceåtaganden

Avfall - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

��Du har tillgång till en väl fungerande 
renhållning och avfallshantering. 
Du har möjlighet att själv påverka 
hämtningsintervallet för ditt avfall. 
Vid utebliven hämtning hämtar vi 
hushållsavfallet inom två dygn efter 
att vi fått din anmälan.

1. Utvärdering genom avvikel-
serapportering

95% eller mer hämtas inom två dygn vid ute-
bliven hämtning

 

90-94% hämtas inom två dygn

Mindre än 90% hämtas inom två dygn vid 
utebliven hämtning.

2. Målet är nöjd kund och det 
mäts genom SCBs  Medbor-
garundersökning som görs 2013 
och 2015

90% eller fler ger kommunen godkänt betyg 
för sophämtning och 60% eller fler är nöjda 
med tillgängligheten på ÅVC.

80-89% ger kommunen godkänt betyg för 
sophämtning och mindre än 50-59% är nöjda 
med tillgängligheten på ÅVC.

Mindre än 80%  ger kommunen godkänt be-
tyg för sophämtning och mindre än 50% är 
nöjda med tillgängligheten på ÅVC.

Du når aktuell information om avfall, 
taxor, kontaktuppgifter och bestäm-
melser på kommunens hemsida.

Mätning genom "Nöjd kundun-
dersökning".

Tre av tre kategorier information hittades

Två av tre kategorier information hittades

Mindre än en kategori information hittades

Bygglov, värmepumpar och av-
lopp - Delmål

Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Är dina handlingar kompletta, skickar 
vi beslut om bygglov inom 10 veckor. 
Förutsatt planlagt område och att 
förslaget inte strider mot planerna.

Att svar lämnas inom lagstadgad 
tid, 10 veckor, mäts genom upp-
följning av handläggningstid

95% eller fler ärenden klarar handläggning-
stiden

 

90-94% klarar handläggningstiden

Mindre än 90% klarar handläggningstiden

Är dina handlingar kompletta, skickar 
vi beslut om anmälan värmepumpar 
och ansökan om avlopp inom 6 veck-
or.

Att svar lämnas inom förutsatt 
tid, mäts genom uppföljning av 
handläggningstid.

95%  eller fler ärenden klarar handläggning-
stiden

90-94% klarar handläggningstiden

Mindre än 90% klarar handläggningstiden

Gator och vägar - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Upptagning av sand/gatusopning på 
de gator som faller under kommun-
ens ansvar är utförs senast 30/4.

Mäts genom dokumentation när 
arbetet utförs samt avvikelserap-
portering.

Upptagning av sand/gatu-sopning 95% eller 
fler av kommunens gator före 30/4.

Upptagning av sand/gatusop-ning på 94- 
80% av kommunens gator  före 30/4.

Upptagning av sand/gattu-sopning mindre än 
80% av kommunens gator före 30/4.

Parkgrönytor klipps vid behov, rik-
tvärde för gräsets höjd får vara max 
10 cm.

Mäts genom dokumentation när 
arbetet utförs samt avvikelserap-
portering.

95% eller fler av parkgrönytor klipps vid höjd 
max 10 cm.

94-80% av parkgrönytor klipps vid höjd max 
10 cm.

Mindre än 80% av parkgrönytor klipps vid 
höjd max 10 cm.



17

Nämndens serviceåtaganden, fortsättning

Gator och vägar - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Övriga grönytor slås med slaghack 2 
ggr/år

Mäts genom dokumentation när 
arbetet utförs samt avvikelserap-
portering

Övriga grönytor slås med slaghack 2 ggr/år.

Övriga grönytor slås med slaghack 1 gång/år.

Övriga grönytor slås inte med slaghack.

Hyltebruk, Rydöbruk, Torup, Dräng-
sered, Brännögård, Landeryd, Långa-
ryd, Kinnared och Unnaryd skall ut-
smyckas med belysning till jul, fjädrar 
till påsk samt med blommor och flag-
gor/vimplar under sommaren

Kontroll på plats Utsmyckning i hela kommunen vid jul, påsk 
och sommar.

Utsmyckning i 4-8 av kommunens tätorter.

Utsmyckning i mindre än tre av kommunens 
tätorter.

Kommunens badplatser skall vara 
rena och säkra genom daglig tillsyn.

Mäts genom dokumentation när 
arbetet utförs samt avvikelserap-
portering

Daglig tillsyn (vardagar).

Tillsyn var fjärde dag.

Tillsyn en gång per veckan.

Vatten och avlopp - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du kan räkna med att vi vidtar ome-
delbara åtgärder när det uppstår 
problem med vattenkvalitén eller vat-
tenförsörjningen

Dokumentation av insatser 95%  eller fler av händelserna åtgärdas inom 
ett dygn

 

94-90% åtgärdas inom ett dygn

Mindre än 90% åtgärdas inom ett dygn

Du kan räkna med att vi vidtar ome-
delbara åtgärder när det uppstår 
problem med avloppet, såsom av-
loppsstopp inom 4 timmar efter an-
mälan.

Dokumentation av insatser  I 95% eller fler av fallen har åtgärder vidtagits 
inom fyra timmar

I 95% eller fler av fallen har åtgärder vidtagits 
inom ett dygn

I 95% av fallen har åtgärder vidtagits inom 
fyra dagar

Du når information om vatten-
kvaliteten, taxor och bestämmelser 
på hemsidan.

Målet är nöjd kund och det mäts 
genom SKL undersökning av 
hemsidor "Information till alla".

Grön markering i SKLs undersökning

Gul markering i SKLs undersökning

Röd markering i SKLs undersökning

Du blir som brukare informerad om 
planerade underhålls- och reparation-
sarbeten minst 7 arbetsdagar i förväg

Dokumentation av insatser I mer än 95% av fallen har man fått informa-
tion 7 dagar i förväg

I 90-94% av fallen har man fått information 7 
dagar i förväg

I  mindre än 90% av fallen har man fått infor-
mationen 7 dagar i förväg.
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Kost och lokalvård - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Vi erbjuder hygienisk kost som alla 
kan äta oavsett allergi eller andra spe-
cialbehov

Rapport vid bokslut. Mäts 
genom antal avvikelse-rapporter 
samt procent av kostpersonal 
som fått fortbildning i hygien 
inom rekommenderad tidsinter-
vall

95-100% fortbildad personal

85-94% fortbildad personal

0-84% fortbildad pers.

Vi ser till att alla matsedlar finns till-
gängliga för föräldrar och närstående.

Rapport vid bokslut. Mäts 
genom antal avvikelserapporter

0-5 avvikelser

6-10 avvikelser

Mer än 10 avvikelser

Vi serverar mat som slutbrukarna 
känner att de har fått vara med och 
påverka innehållet i.

Rapport vid bokslut. Mäts genom 
antal genomförda matråd i 
förhållande till serveringsstäl-
len samt antal genomförda och 
utvärderade enkätundersöknin-
gar i förhållande till beställande 
enheter inom grundskolan och 
antal omsorgstagare

80-100% matråd + 75-100%  tillfrågade mat-
gäster med utvärderade svar

50-79% matråd + 50-74% tillfrågade mat-
gäster med utvärderade svar

0-49% matråd + 0-49% tillfrågade matgäster 
med utvärderade svar

Vi städar på ett sätt som uppfyller 
branschens rekommenadtioner och/
eller internkundens kvalitetsönsknin-
gar

Rapport vid vid boksluts. Mäts 
genom procent lokalvårdade 
som genomgått certifierad ut-
bildning samt procent positiva 
testresultat i enlighet med IN-
STA800

80-100% utbildad personal + 0-20% negativa 
testresultat

70-79% utbildad personal + 21-50% negativa 
testresultat

Mindre än 70% utbildad personal +  mer än 
50% negativa testresultat

Nämndens serviceåtaganden, fortsättning
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Tillsynsnämnden
Nämnden i korthet

Rambudget:
2015: 90 tkr
2016: 90 tkr
2017: 90 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Tillsynsarbete avseende samhällsbyggnads-

nämndens verksamhetsansvar

Ansvarig ordförande: Ann-Kristin Petersson
Ansvarig chef: Stefan Andersson

Verksamhet och ekonomi
Tillsynsnämnden består av 5 ledamöter och har tillkom-
mit för att undvika jävsituation då tillsyn och prövning 
skall ske av SBN:s egen verksamhet. Ramen för 2015 
ligger på samma nivå som 2014. I budget 2015 finns 90 
tkr avsatta för ledamöternas arvoden. 

Kostnaden för tillsynsnämnden avser endast politiker-
arvoden, ingen verksamhet. Tillsynsnämnden har ingen 
egen personal, se SBN. Taxor, se även där SBN.

Miljöbalken och Plan- och Bygglagen bestämmer
huvuddelen av nämndens miljöansvar och arbets-
uppgifter. 

Förändringar mellan åren
Ärendemängden bedöms vara densamma även under 
år 2015. Uppskattningsvis utgör Tillsynsnämndens 
verksamhetsområde ca 15-20 procent av den totala 
ärendevolymen inom samhällsbyggnadskontorets ar-
betsvolym.  

Målsättningen är att klara kommunens serviceåtagan-
den med god service och en handläggningstid som inte 
ska överstiger sex veckor från det att kompletta han-
dlingar i ärendet har kommit in till nämnden.

Investeringar
Tillsynsnämndens ledamöter föreslås bli utrustade 
med så kallade paddor för att minska resursåtgången 
av papper och öka tillgängligheten och kvaliteten på 
beslutsunderlaget till nämnden.

Kort om framtiden

• VA-planering till flera av kommunens mindre 
byar

Driftbudget (tkr)

Verksamhet
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015
Förändring 
2014-2015

Plan 2016 Plan 2017

Tillsynsnämnden 91 90 90 0 90 90

Summa 91 90 90 0 90 90

Total 91 90 90 0 90 90
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Arbets- och näringslivsnämnden

Nämnden i korthet

Rambudget:
2015: 42 622 tkr
2016: 43 913 tkr
2017: 45 370 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Företag 

• Fritid och folkhälsa

• Arbete och försörjning

• Bibliotek

Ansvarig ordförande: Göran Edberg
Ansvarig kontorschef: Christer Grähs

Verksamhet och ekonomi
Företag
Syftet med nämndens arbete är att skapa förutsätt-
ningar för att Hyltes företag ska utvecklas på bästa sätt. 
Arbets- och näringslivsnämnden vill genom ett aktivt 
samarbete med företag skapa ett gott företagsklimat i 
Hylte kommun. Nämnden vill också verka för en ökad 
nyetablering av företag och skapa fler arbetstillfällen. 
Tillsammans med andra nämnder ska nämnden stödja 
dem som vill flytta till Hylte kommun. Den inrättade 
funktionen företagslots är ett led i detta.

Fritid och Folkhälsa
Intresset för hälsa och träning växer sig allt starkare i 
samhället vilket märks på Örnahallens Hälsocenter där 
verksamheten befinner sig i en mycket positiv utveck-
lingsfas. Bland annat arbetar enheten med olika häl-
sofrämjande projekt både mot kommunen internt men 
även ut mot företag och föreningar. 

Nämnden, tillsammans med intresserade idrottsfören-
ingar, kommer även 2015 att bedriva en idrottsskola 
i syfte att inspirera fler barn till fysisk aktivitet och 
föreningsliv.

Folkhälsoarbetet har stärkts genom utveckling av sa-
marbetet med Region Halland bland annat genom att 
regionens hälsopedagog är samlokaliserad med kom-
munens personal.

Arbete och försörjning
Inom området arbetar nämnden med att stötta person-
er i utsatta situationer. I arbetet med missbrukarvård 
skapas tillsammans med andra aktörer en vårdkedja 
för att missbrukarna skall kunna få hjälp med sin miss-
bruksproblematik.

Inom ekonomiskt bistånd stöttas personer med otill-
räckliga inkomster genom försörjningsstöd och en hjälp 
för att på sikt bli självförsörjande. Med hjälp av arbets-
marknadsåtgärder stöttas de personer som har svårt att 
direkt komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden.

Det råder en osäkerhet inför 2015-2017 om utfallet av 
ekonomiskt bistånd. Nämnden arbetar aktivt för att 
påverka kostnadsutvecklingen, bland annat genom att 
erbjuda klienter lämplig sysselsättning som stöd. Även 
inom missbruksområdet arbetar nämnden förebyggan-
de med tidiga insatser för att försöka hålla nere kost-
naderna för institutionsvård.

Biblioteket
Biblioteket har målsättningen att ge medborgarna bät-
tre tillgång till biblioteket utanför ordinarie öppettider. 
Som ett led i det här arbetet vill biblioteket erbjuda 
möjligheten att ansöka om ”Meröppet-service” där 
medborgaren får kvittera ut en tagg för att komma in i 
bibliotekets lokaler. 

Förändringar mellan åren
Från och med årsskiftet finns Biblioteks och kultur-
verksamheten under arbets- och näringslivsnämnden.

Nya riktlinjer gällande det kommunala lokala aktiv-
itetsstödet innebär med största sannolikhet större ut-
betalningar kommande år. 

Hyreskostnaderna för Örnahallens Hälsocenter kom-
mer att öka med nästan en miljon kronor. Om man 
bortser från detta ligger rambudgeten för verksamheten 
kvar på en marginellt högre nivå. Intäkterna beräknas 
öka i och med att verksamheten drar igång i nya loka-
ler och detta kompenserar för den besparing på 200 
tkr som tillkom inför budget 2011 med hänsyn till den 
framtida renoveringen. 

De nedskärningar som sker och har skett på Stora Enso 
är en starkt bidragande orsak till att behoven ökar 
inom nämndens ansvarsområde. Det har inneburit 
att gruppen som tidigare har haft det svårt på arbets-
marknaden har fått det ännu svårare att bli självförsör-
jande. Behoven finns genom ökat behov av ytterligare 
en socialsekreterare jämfört med budgeten 2014 och 
också i form av ökad budget för ekonomiskt bistånd. . 
Det kan också komma att behövas ytterligare insatser 
både inom arbetsmarknadsåtgärder och företag.

Investeringar
I investeringsplanen ligger 18 000 tkr för en fort-
satt renovering av Örnahallen, etapp två. Behovet av 
renovering i de delar som inte omfattas av etapp ett 
är mycket stort. Förutom att det finns ett pågående 
vattenläckage från ett omklädningsrum på entréplan 
påverkas också helhetsbilden av den nyrenoverade del-
en av Örnahallen.
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Kort om framtiden

• Förbättrad service i Örnahallens hälsocenteri 
och med den nyrenoverade simhallen.

• Utveckling av hälsoarbetet som fått än-
damålsenliga lokaler i Örnahallen

• Ett nytt webbaserat bokningssystem införs för 
ökad service mot medborgarna

• Arbetsmarknadsenheten kommer att ha fort-
satt högt tryck inom planperioden

Driftbudget (tkr)

Verksamhet
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015
Förändring 
2014-2015

Plan 2016 Plan 2017

Nämnd- och styrelseverksamhet 335 399 409 10 424 441

Näringslivsfrämjande åtgärder 1 206 1 196 1 186 -10 1 230 1 279

Turism 469 457 514 57 535 558

Allmän fritidsverksamhet 1 548 1 611 1 611 0 1611 1611

Stöd till studieorganisationer 295 300 300 0 300 300

Allmän kulturverksamhet 269 0 276 303

Bibliotek 4 796 78 4 925 5 083

Idrotts- och fritidsanläggningar 10 192 10 895 10 915 20 11 047 11 193

Kontorsövergripande ANK 1 542 1 659 1 619 -40 1 655 1 694

Institutionsvård för vuxna 1 912 1 388 1 400 12 1 458 1 522
Öppna insatser för vuxna missbru-
kare 680 710 710 0 734 761

Övrig vuxenvård 1 406 304 467 163 479 492

Ekonomiskt bistånd 9 519 7 842 8 021 179 8 333 8 676

IFO ärendehandläggning vuxen 3 584 3 624 3 712 88 3 835 3 969

Flyktingmottagande -1 892 -248 -248 0 -248 -248

Arbetsmarknadsåtgärder 4 931 4 477 4 701 224 5 078 5 494

Summa 35 727 34 614 40 381 781 41 672 43 129

Backning hyresjustering 2014 -659 -659 -659 -659

Kommunfullmäktiges beslut

Socialsekreterare IFO 400 400 400 400

Hyresökning 1 000 1 000 1 000 1 000

Ekonomiskt bistånd 1 500 1 500 1 500 1 500

Summa 2 900 2 900 2 900 2 900

Total 35 727 34 614 42 622 3 022 43 913 45 370
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Nämndens serviceåtaganden

Företag - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du som är företagare inbjuds till 
återkommande företagsträffar

Varje år hålls minst fyra 
företagsträffar i kommunens 
regi

Avvikelsen 0 %

 

Avvikelsen högre än 0 %

Du som funderar på att starta ett nytt 
företag i vår kommun, erbjuds ett ak-
tivt stöd i ditt företagande under de 
tre första åren

Att personen inom tio arbetsda-
gar får en kontakt med lämplig 
aktör. Måluppfyllelse 100%

Avvikelsen mellan 0-10 %

Avvikelsen mellan 11-20%

Avvikelsen högre än 20 %

Du som är företagare erbjuds stöd/
vägledning i affärs- och kompeten-
sutveckling.

Att företaget inom tio arbets-
dagar ska ha fått ett svar eller 
vägledning till lämplig aktör. 
Måluppfyllelse 100 %

Avvikelsen mellan 0-10 %

Avvikelsen mellan 11-20%

Avvikelsen högre än 20 %

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

Att minst åtta gånger per år erb-
juda fasta tider för Företagslots.

Avvikelsen 0 %

 

Avvikelsen högre än 0 %

Fritid och folkhälsa - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du som är besökare erbjuds stöd 
av en hälsoutvecklare i Örnahallens 
Hälsocenter

Besökaren kontaktas av en 
hälsoutvecklare inom fem ar-
betsdagar.

Avvikelsen mellan 0-5 %  

Avvikelsen mellan 6-10%

Avvikelsen högre än 10 %

Du som är besökare erbjuds ett be-
hovsanpassat och varierat motionsut-
bud i Örnahallens Hälsocenter

Nöjdhetsgraden bland besökare 
på Hälsocenter ska vara minst 
80 % 

Nöjdhetsgrad 80 % -

Nöjdhetsgrad 70-79%

Nöjdhetsgrad under 70%

Föreningar inbjuds till återkommande 
föreningsträffar.

Antal träffar, minst en per år 
utöver möten för fördelning av 
halltider. Måluppfyllelse 100 %

Avvikelsen 0 %

 

Avvikelsen högre än 0 %

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

Öppethållandet. Avvikelsen mellan 0-5 %

Avvikelsen mellan 6-10%

Avvikelsen högre än 10 %
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Nämndens serviceåtaganden, fortsättning

Arbete och försörjning - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du som söker hjälp för ditt missbruk 
erbjuds träff med en handläggare 
inom fem arbetsdagar.

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 5 %, mäts genom av-
vikelserapport

Avvikelsen mellan 0-5 %

Avvikelsen mellan 6-10%

Avvikelsen högre än 10 %

Du som söker skyddat boende erb-
juds detta samma dag

Måluppfyllelse 100 %, mäts 
genom avvikelserapport

Avvikelsen 0 %

 

Avvikelsen högre än 0 %

Du som har ansökt om försörjn-
ingsstöd erbjuds en tid inom tio ar-
betsdagar

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 10 %, mäts genom 
avvikelserapport. 

Avvikelsen mellan 0-10 %

Avvikelsen mellan 11-20%

Avvikelsen högre än 20 %

Du som får försörjningsstöd erbjuds 
en sysselsättningsgaranti, Du som är 
mellan 18-24 år erbjuds sysselsättning 
inom tio arbetsdagar och Du som är 
äldre inom sex månader.

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 10 %, mäts genom 
avvikelserapport. 

Avvikelsen mellan 0-10 %

Avvikelsen mellan 11-20%

Avvikelsen högre än 20 %

Du som har beviljats försörjningsstöd 
ska få det utbetalt inom tre arbetsda-
gar.

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 5 %, mäts genom av-
vikelserapport

Avvikelsen mellan 0-5 %

Avvikelsen mellan 6-10%

Avvikelsen högre än 10 %

Du som söker skuldsanering erbjuds 
en tid inom två månader.

Avvikelse från åtagandet får 
vara högst 10 %, mäts genom 
avvikelserapport. 

Avvikelsen mellan 0-10 %

Avvikelsen mellan 11-20%

Avvikelsen högre än 20 %

Bibliotek - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du kan låna eller läsa böcker, tid-
krifter, dagstidningar, talböcker, ljud-
böcker noter eller låna hem musik på 
CD eller DVD. Du kan även hyra film 
på biblioteket.

Antal besökare och utlån ska 
bibehållas. Registrerade lånta-
gare ska kunna lämna inköpsön-
skemål.

 

Du kan söka reservera och låna om 
medier i bibliotekskatalogen på Hyl-
tes hemsida.

Antal omlån i självservicen ska 
bibehållas.
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Nämndens serviceåtaganden, fortsättning

Bibliotek - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

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

Antalet fjärrlån ska mätas årli-
gen och relateras till årets inköp.

Du kan få hjälp att hitta lämpliga me-
dier och tjänster för olika behov. Bib-
lioteket har böcker med stor stil, lät-
tläst text och böcker på andra språk 
än svenska. 

Mätningar ska göras årligen 
på bestånd . Kvalitativ intervju-
undersökning kan göras vid be-
hov.

Du som har ett funktionshinder som 
leder till lässvårigheter, t.ex. nedsatt 
syn eller dyslexi, har rätt till viss ser-
vice gällande talböcker och talboks 
spelare. 

Mätningar ska göras årligen 
på bestånd . Kvalitativ intervju-
undersökning kan göras vid be-
hov.

Du har tillgång till dator med Inter-
net-uppkoppling. Du kan få tillgång 
till trådlöst nätverk om du har egen 
dator med dig.

Mätningar ska göras årligen av 
antal bokningar samt bokade 
timmar och sättas i relation till 
antal internetdatorer.

Du har möjlighet att besöka bibli-
otekets olika utställningar.

Antalet utställningar ska vara 
minst 10 stycken/år.

Du kan släktforska i biblioteket. Antalet inloggningar på släkt-
fors-kardatabaserna ska mätas 
(om leverantören av släktforskn-
ings-databaserna kan erbjuda 
statistik).

Du kan delta i vår populära barnkul-
turverksamhet

Antalet barnarrangemang ska 
vara ca 8/år.

Du har möjlighet att söka kultur-
bidrag till din kulturförening hos oss. 
Din kulturförening har också möj-
lighet att låna viss utrustning.

Kulturbidraget ska delas ut 
motsvarande 130 tkr/år.
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Revisionen
Nämnden i korthet

Rambudget:
2015: 779 tkr
2016: 695 tkr
2017: 695 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Enligt lagstiftning granskningar med fortlö-

pande uppföljningar via yttrande och pro-

tokoll

Verksamhet och ekonomi
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt 
kontrollinstrument med uppdrag att granska den verk-
samhet som bedrivs i kommunen och pröva ansvarsta-
gandet. Med sin granskning bidrar revisorerna till att 
värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effek-
tivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och 
granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indi-
rekt också för medborgarna.

Driftbudget (tkr)

Verksamhet
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015
Förändring 
2014-2015

Plan 2016 Plan 2017

Revision 757 825 779 -46 695 695

Summa 757 825 779 -46 695 695

Total 757 825 779 -46 695 695



26

Överförmyndaren
Nämnden i korthet

Rambudget:
2015: 451 tkr
2016: 451 tkr
2017: 451 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Granskar gode männens förvaltning av hu-

vudmännens egendom

• Ger tillstånd till inteckning och försäljning av 

fast egendom 

Verksamhet och ekonomi
Överförmyndarverksamheten bedrivs sedan 2012 med 
hjälp av Överförmyndare i samverkan Halmstad, La-
holm och Hylte kommuner, med ett gemensamt kansli i 
Halmstad. De senaste årens stora utmaningar har varit 
att anskaffa gode män och att administrera deras ar-
bete avseende ensamkommande flyktingbarn.

Kort om framtiden

• Enligt kommande lagförslag, för ett bättre 
ställföreträdarskap kommer kraven att öka 
avseende rekrytering och utbildning av ställ-
företrädare.

• Överföring av utredningsarbete från tingsrät-
ten till överförmyndaren.

Driftbudget (tkr)

Verksamhet
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015
Förändring 
2014-2015

Plan 2016 Plan 2017

Övrig verksamhet 734 451 451 0 451 451

Summa 734 451 451 0 451 451

Total 734 451 451 0 451 451



27

Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhet och ekonomi
En resursfördelningsmodell för grundskolan som följer 
SKL´s (Sveriges Kommuner och Landsting) riktlinjer 
för beräkning av skolpeng till friskolor har arbetats 
fram. Bland annat vägs socioekonomiska värden in i 
fördelningen av resurser utöver elevantalet. 

Resursfördelning inom grundskolan har baserats på 
elevstatistik från 2014-02-28. Ökat elevantal inom 
grundskolan generar en utökning med 0,6 tjänst jäm-
fört med 2014. Inom förskola och fritidshem har 
resurser fördelats enligt samma nivå som 2014. Folk-
bokföring (20140422) visar att antal barn inom för-
skolan inte kommer att förändras markant, medan 
däremot behovet av fritidsplatser ökar. 

Förskolan har ett ökat behov av resurser för barn med 
behov av särskilt stöd, statsbidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder kompenserar delvis.  I gymnasieskolan förvän-
tas elevantalet minska under 2015 medan det ökar igen 
2016, avdrag för organisationsutveckling har gjorts 
på verksamheten med 1 500 tkr 2015, tillägg med 
1 000 tkr år 2016 och tillägg 900 tkr 2017.

Förändringar mellan åren
Interna priser för kost och städ ökar jämfört med 2014. 
Framförallt har kostenheten höjt portionspriset med 
cirka 4 procent jämfört med 2014, någon större volym-

Nämnden i korthet

Rambudget:
2015: 253 074 tkr
2016: 260 836 tkr
2017: 269 387 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Barnomsorg

• Grundskola

• Grundsärskola

• Gymnasieskola

• Gymnasiesärskola

• Vuxenutbildning

• Svenska för invandrare

• Individ- och familjeomsorg 

Ansvarig ordförande: Maria Hedin
Ansvarig kontorschef: Vakant

förändring är inte gjord. I budgetramen ingår prisök-
ningskompensation med 1,5 procent. Tilläggsanslag 
för ökade kostnader för kost och städ begärs med 650 
tkr. 

Budgeterade kostnader för köp och försäljning av verk-
samhet från annan huvudman har ej legat på rätt nivå 
de senaste åren för verksamheterna förskola (bland 
annat Kyrkbacken) och grundskola. Tilläggsanslag be-
gärs därför med 530 tkr för kommande år.

I samband med samlokalisering av gymnasieskolan 
till Vildmarksgymnasiets lokaler i Unnaryd kommer 
nämndens hyreskostnad att minska med 329 tkr 2015 
från 2016 är minskningen på helår 790 tkr. Nämn-
den har också utökat lokalytan för förskolan både i 
Landeryd och i Kinnared vilket har medfört ökade 
kostnader motsvarande 223 tkr. Dessutom har hyran 
för kostens externt hyrda lokaler ökat med 172 tkr.

Investeringar
Under 2012 beslutades en Information och kommuni-
kationsteknik Strategi, IKT, inom Barn och ungdomsk-
ontoret. Planen innebär behov av en investeringsvolym 
motsvarande 1 245 tkr per år under planperioden.

Kort om framtiden

• Öka det preventiva arbetet gentemot unga i 
Hylte kommun. Det finns behov av att inom 
socialtjänstens ö

• Återinföra en fritidsgårdsverksamhet med in-
riktning mot Örnaskolans högstadium. 

• Fortsatt prioriterat arbetet mot att fler elever 
i Hylte kommun når målen för grundskolan 
och når behörighet till gymnasieskolans na-
tionella yrkes- eller högskoleförberedande 
program. 

• Elever som avslutat grundskolan och inte 
når behörighet till nationellt program skall 
ges bästa förutsättningar att inom introduk-
tionsprogrammen (IM) nå behörighet alter-
nativt nå de mål som planerats via den indivi-
duella studieplanen.

• Samordna kommunens egna gymnasieverk-
samheter, Traineegymnasiet, Vildmarksgym-
nasiet och Introduktionsprogrammet, till hu-
vudlokalisering i Unnaryd.
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Driftbudget (tkr)

Verksamhet
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015
Förändring 
2014-2015

Plan 2016 Plan 2017

Nämnd- och styrelseverksamhet 422 475 486 11 500 522

Musikskola/kulturskola 1900 2001 2 052 51 2 109 2 205

Fritidsgårdar 133 174 177 3 177 177

Öppen förskola 467 503 515 12 529 552

Förskola 39319 39464 42 129 2 666 43 059 44 768

Pedagogisk omsorg 664 792 808 16 832 873

Fritidshem 8859 9421 9 774 353 10 056 10 552

Förskoleklass 3648 3654 2 913 -741 2 981 3 099

Grundskola 106680 106606 109 015 2 409 110 869 115 089

Obligatorisk särskola 4104 3673 3 697 25 3 754 3 873

Gymnasieskola 53128 46068 45 063 -1 004 47 841 49 185

Gymnasiesärskola 4244 3900 4 200 300 4 200 4 218

Lärcentr/Vux 2870 2290 2 350 60 2 401 2 505

Svenska för invandrare 1232 935 1 642 707 1 686 1 722

Förvaltningsgemensamt 6863 8472 5 978 -2 494 7 274 6 995

Central administration 3036 3386 3 441 56 3 524 3 667

Institutionsvård för barn 1177 1001 1 017 16 1 017 1 017

Familjehemsvård, barn o ungdomar 3135 4244 4 323 79 4 361 4 415

Öppna insatser för barn 1767 1971 2 020 49 2 077 2 170

IFO ärendehandläggning familj 3839 4709 4 147 -562 4 245 4 415

Familjerådgivning 1314 1330 1 358 28 1 375 1 401

Flyktingmottagande 0 0 0 0 0 0

Summa 248 801 245 067 247 105 2 041 254 867 263 418

Backning hyresjustering 2014 -1 181 -1 181 -1 181 -1 181

Kommunfullmäktiges beslut

Hyresökning 1 750 1 750 1 750 1 750

Kapitalkostnader IT-investeringar 900 900 900 900

Gymnasiet 2 000 2 000 2 000 2 000

Grundskolan 2 500 2 500 2 500 2 500

Summa 7 150 7 150 7 150 7 150

Total 248 801 245 067 253 074 8 010 260 836 269 387
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Nämndens serviceåtaganden

Förskola - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du som är i behov av barnomsorg er-
bjuds det inom 4 månader.

Barnomsorgs ska erbjudas 
fr.o.m. 4 månader efter ansökan 
registrerats på barn och ung-
domskontoret.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Ditt barn erbjuds utevistelse i en ut-
vecklande miljö.

Förskoleverksamhet som bedrivs 
utomhus ska genomföras i en-
lighet med läroplanen för för-
skolan.

  

  

Avvikelse högre än 0%  

I förskolan möter ditt barn personal 
med pedagogisk högskoleutbildning.

Andelen personal med pedago-
gisk hörskoleutbildning ska ligga 
i nivå med riket.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

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

Föräldrar ska erbjudas två en-
skilda samtal per år.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Ditt barn får efter egen förmåga ta 
ansvar för sina egna handlingar och 
för förskolans miljö. 

Arbetet mot kränkande behan-
dling och utanförskap skall stän-
digt pågå. Målet är 0- tolerans.

  

  

Avvikelse högre än 0%  

Fritidshem - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Ditt barn erbjuds rekreation och en 
meningsfull fritid som stimulerar bar-
nets utveckling och lärande.

Föräldrar och elever ska uppleva 
att fritidshemsverk-samheten 
erbjuder rekreation och en men-
ingsfull fritid som stimulerar bar-
nets utveckling och lärande 

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Ditt barn vistas i en miljö där man 
aktivt arbetar med demokrati, in-
flytande och jämställdhet.

Eleverna ska uppleva att de kan 
påverka och få inflytande i fritid-
shemsverksamheten.

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

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

Föräldrar ska erbjudas två en-
skilda samtal per läsår.

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%
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Nämndens serviceåtaganden, fortsättning

Grundskola - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Vid avslutad grundskoleutbildning är 
du behörig till alla nationella gym-
nasieprogram

100 % av avgångseleverna från 
årskurs 9 är behöriga till alla na-
tionella gymnasieprogram 

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Vid avslutad grundskoleutbildning 
har du lägst betyget (E) i samtliga äm-
nen

Andel elever med betyget (E) är 
100 %

Avvikelse mellan 1-9%

Avvikelse mellan 10-25%

Avvikelse högre än 25%

Du får tydlig information om mål och 
hur dina kunskaper bedöms. Du kan 
påverka ditt lärande genom din indi-
viduella utvecklingsplan, IUP.

Elever ska uppleva att de får 
tydlig information om mål, hur 
deras kunskaper bedöms och de 
ska uppleva att de kan påverka 
sitt lärande genom individuell 
utvecklingsplan. Föräldrar er-
bjuds 2 enskilda samtal per år.

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Du får delta i demokrati- och jämställ-
dhetsarbete.

Elevråd skall hållas minst 4 
gånger per läsår. 

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Du skall inte utsättas för kränkande 
behandling eller utanförskap

Ingen elev ska uppleva krän-
kande behandling eller utan-
förskap. Likabehandlingsplanen 
upprättas varje läsår tillsammans 
med eleverna.

 

 

Avvikelse högre än 0%

Gymnasieskola, Trainee- och vild-
marksgymnasiet - Delmål

Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du undervisas av lärare som har kom-
petens i sitt ämne.

Kärnämnesbehörigheten bland 
lärarpersonalen ska vara minst 
90 %.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

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

Uppföljning av den individuella 
studieplanen sker två gånger per 
år i samband med utvecklingssa-
mtal. 

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Du får vara med i planering av under-
visningen

Delaktigheten följs upp genom 
enkätundersökning

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%
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Gymnasieskola, Trainee- och vild-
marksgymnasiet - Delmål

Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du får utvärdera dina kurser Delaktigheten följs upp genom 
enkätundersökning

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Du ges möjlighet att få yrkesexamen 
från gymnasiet.

Andelen elever som fullgjort 
gymnasiet vilket ger yrkesexa-
men skall uppgå till 100%.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Du får utbildning som ger dig goda 
och konkurrenskraftiga kunskaper.

Genomsnittlig meritpoäng ska 
vara i nivå med riksgenom-
snittet.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Du ges möjlighet att läsa kurser 
som ger grundläggande allmän be-
hörighet till högskola

För de elever som läser för hög-
skolebehörighet skall uppnåen-
demålet vara 100% behörighet. 

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Du ska känna delaktighet, trygghet 
och gemenskap under din skolvis-
telse.

Upprättande av likabehand-
lingsplan sker varje läsår tillsam-
mans med eleverna. Enkät till 
eleverna gällande delaktighet 
trygghet och gemenskap ge-
nomförs. Nöjdhetsgrad 100 % 
på enkäten.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Gymnasieskola, Introduktionspro-
grammet - Delmål

Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du har möjlighet att, på Introduktion-
sprogrammets program Preparandut-
bildning och Programinriktat individu-
ellt val, läsa upp dina betyg för att bli 
behörig att söka nationella gymnasie-
program. 

100 %  av avgångseleverna 
skall ha genomfört 10:e grund-
skoleåret och gymnasieskolan 
inom 4 år

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Du undervisas av lärare som har kom-
petens i sitt ämne.

Kärnämnesbehörighet bland 
lärarpersonalen ska vara minst 
90 %.

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Nämndens serviceåtaganden, fortsättning
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Gymnasieskola, Introduktionspro-
grammet - Delmål

Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

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

Uppföljning av den individuella 
studieplanen sker två gånger per 
år i samband med utvecklingssa-
mtal. 

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Du får vara med i planering av under-
visningen

Delaktigheten följs upp genom 
enkätundersökning.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Du får utvärdera dina kurser Delaktigheten följs upp genom 
enkätundersökning.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Du ska känna delaktighet, trygghet 
och gemenskap under din skolvis-
telse.

Upprättande av likabehand-
lingsplan sker varje läsår till-
sammans med eleverna. Enkät 
till eleverna gällande delaktighet 
trygghet och gemenskap 
genomförs. Nöjdhetsgrad 100% 
på enkäten.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Vuxenutbildningen - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Vi utformar tillsammans med dig en 
plan för dina studier.

För varje elev skall en individuell 
studieplan upprättas.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Du erbjuds studie- och yrkesvägledn-
ing. 

Verksamheten erbjuder studie- 
och yrkesvägledning

 

 

Avvikelse högre än 0%

Du som företagare ges möjlighet till 
dialog med Hyltebygdens Lärcentrum 
om dina utbildningsbehov.

Förfrågan om utbildning från 
näringslivet skall bedömas av 
skolledning.

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

Högskolekurser på distans skall 
erbjudas inom Hyltebygdens 
Lärcentrum varje läsår.

Nämndens serviceåtaganden, fortsättning
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Nämndens serviceåtaganden, fortsättning

Vuxenutbildningen - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du som önskar läsa Svenska för in-
vandrare (SFI) erbjuds en plats inom 
fem arbetsdagar.

Inom fem arbetsdagar skall ut-
bildning i svenska för invandrare 
erbjudas den som omfattas av 
rätten att delta.

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%  

Avvikelse högre än 20%  

Individ och familjeomsorg - 
Delmål

Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du som småbarnsförälder erbjuds 
Öppen Förskola alla vardagar.

Öppna förskolan har öppet 
samtliga vardagar 46 veckor per 
år. 

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Ditt barn erbjuds barngrupp (Fussi) 
när det förekommit missbruk, våld, 
psykisk ohälsa eller seperationer i 
familjen.

Fussi-gruppverksamhet startas 
två gånger per termin. Trappan 
erbjuds efter behov.

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Du som förälder erbjuds föräldra-
grupp i  vägledande samspel.

Föräldragrupper – att erbjuda 
plats inom sex månader. 

Avvikelse mellan 1-5%  

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Familjer som kommer kontakt med 
socialtjänsten ska inom fjorton da-
gar få en första återkoppling på sitt 
ärende.

Förhandsbedömningen ska vara 
gjord inom fjorton dagar efter 
inkommen anmälan.

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Du som erbjudits individuellt anpas-
sat stöd från socialtjänsten ska få 
detta stöd påbörjat senast inom tre 
månader.

Erbjuden insats ska vara påbör-
jad senast inom tre månader 
efter avslutad utredning.

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%

Du som söker stöd inom Familjerät-
ten erbjuds detta inom fjorton dagar 
efter samtycke av båda parter.

Samarbetssamtalen ska påbörjas 
inom fjorton dagar efter sam-
tycke till samtal.

Avvikelse mellan 1-5%

Avvikelse mellan 6-20%

Avvikelse högre än 20%
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Omsorgsnämnden
Nämnden i korthet

Rambudget:
2015: 163 184 tkr
2016: 167 117 tkr
2017: 171 684 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Omsorg om människor med funktionshin-

der i behov av stöd och hjälp genom omsorg 

i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, 

anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård

• Omsorg om människor med funktionshin-

der i behov av stöd och service enligt LSS 

(Lag om stöd och service till vissa funktion-

shindrade)

Ansvarig ordförande: Gunnel Johansson
Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

Verksamhet och ekonomi
Boende
Åtagandet omfattar verksamheten Kommunrehabilite-
ring och kommunens särskilda boenden. Dagverk-
samhet och träning är viktiga aktiviteter för att öka, 
bevara och träna upp den enskildes färdigheter och 
förutsättningar för att leva ett så självständigt liv som 
möjligt. Verksamheten som är förebyggande till sin 
karaktär medför att mer omfattande och kostnadsin-
tensiva omsorgsbehov kan förebyggas.  

Antal omsorgstagare med utåtagerande demenssjuk-
dom ökar på de särskilda boendena och då även våld 
och hot om våld. Det finns på många enheter (särskilt 
boende) personer som uppvisar symtom på kognitiva 
nedsättningar/demenssjukdom. Det är oftast personer 
som efter inflyttning utvecklat sådana symtom. En 
boende kan vid behov få förslag på flytt till ett demens-
boende men den enskilde har eget hyreskontrakt och 
avgör själv om hon/han vill flytta eller inte. 

Omsorg i hemmet
Serviceåtagandet omfattar sjukskötersketeamet, om-
sorg i hemmet, socialpsykiatri (boendestöd och dag-
verksamhet för människor med psykiskt funktions-
hinder) samt dagverksamhet för människor med 
demenssjukdom.

Kommunsjuksköterskorna finns i en samlad organisa-
tion och arbetar med hälso- och sjukvård tillsammans 
med övriga medarbetare. Kommunens verksamheter 
utför en del av insatserna genom tjänsteköp, gäller 
även för palliativ vård.

Verksamheten omsorg i hemmet arbetar med stöd och 
hjälp i det ordinära boendet för att främja kvarboende. 
Under 2013 har den planerade tiden ökat med ca 10,8 
procent i jämförelse med 2012. 

Anhörigstöd

Anhörigstödet är förebyggande till sin karaktär och är 
till för den som dagligen eller kontinuerligt vårdar en 
anhörig eller närstående med stora omsorgsbehov. Det 
är inte längre frivilligt för kommunerna att ge stöd till 
anhöriga och målgruppen är utvidgad i lagstiftningen. 

För att underlätta anhörigvårdarens situation, fysiskt, 
psykiskt och socialt, är det individuella och före-byg-
gande anhörigstödet under utveckling. Det finns till-
gång till korttidsplatser i form av avlastning/växelvård, 
dagverksamhet för människor med demenssjukdom, 
avlösning i hemmet, anhöriggrupper, enskilda stöd-
samtal, stödplaner, föreläsningar med mera. 

Bostad med särskild service
Verksamheten omfattar insatser i form av boende 
för personer tillhörande LSS personkrets. I kom-
munen finns sedan september 2004 två grupp-
bostäder. Enligt LSS finns tre olika boendeformer, 
bostad med särskild service (gruppbostad), service-
boende eller annan särskilt anpassad bostad. Un-
der 2014 pågår arbetet med att färdigställa ett nytt 
serviceboende och det beräknas vara klart för in-
flyttning vid årsskiftet

Stöd och service i hemmet

I övriga insatser ingår korttidsvistelse/tillsyn, både i 
egen regi och i form av 2 externa köp. I övriga insat-
ser ingår även kontaktpersoner, ledsagarservice, av-
lösarservice i hemmet och stödfamilj. Korttidsvistelse 
för barn- och ungdomar har behov av andra lokaler på 
korttidsverksamheten (LSS) för barn- och ungdomar. 
Nuvarande lokaler är inte handikappanpassade vilket 
resulterar i en dålig arbetsmiljö för medarbetarna.

Övrig verksamhet
Här finns budget för kontorsledning och andra kon-
torsövergripande kostnader som till exempel kostnader 
för IT och verksamhetssystem. Till övrig verksamhet 
räknas också kostnader för fyra externt köpta platser 
på särskilt boende psykiatri.

Förändringar mellan åren
Den 1 oktober 2014 införs ett nytt beräkningssätt för 
vissa av de särskilda ersättningarna i Allmänna bestäm-
melser (AB). Det sker även vissa ändringar avseende 
obekväm arbetstid. Ersättningen höjs på natt mot lörd-
ag, söndag, helgdag och storhelg. Utöver detta införs 
även här en möjlighet att ta ut ersättningen i form av 
ledighet. För åren 2015-2017 innebär ökad kostnad 
för nämnden om ca 1 000 tkrår. 
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Investeringar
Omsorgsnämnden har sedan tidigare år ombudgeterad 
investeringsbudget motsvarande 1 209 tkr förutom år-
lig tilldelning i MRP 2015-2017 om 400 tkr. Nämnden 
hade planerat att använda investeringsmedel till byte 
av larm på de särskilda boendena i MRP 2014-2016 , 
totalt 1 300 tkr. Med tanke på den snabba tekniska ut-
vecklingen som råder, är leasing idag att föredra fram-
för ett köp av larmsystem.  Nämnden vill erbjuda de 
boende en trygg och säker larmlösning - ett system som 
är modernt, där service och stor del av tillbehör ingår 
och som kontinuerligt uppdateras och/eller byts ut.

Under 2015 avser nämnden använda investeringsbudg-
et motsvarande 294 tkr för inköp av sängar, stolar och 
säkerhetsboxar.

Kort om framtiden

• Socialstyrelsen fattade i juli 2012 beslut 
om nya föreskrifter och allmänna råd om 
ansvaret för personer med demenssjukdom 
och detta kommer att kräva förändrad be-
manning i särskilda boenden.

• Utvecklingen av Den digitala agendan 
(utökad användning av IT) berör alla kom-
munens verksamheter. Samverkan sker kring 
eHälsa i Halland, mellan Region Halland och 
kommunerna i Halland.

• Under 2012 påbörjades ett gemensamt arbete 
mellan Region Halland och kommunerna 
med uppdrag att utarbeta förslag till nytt hu-
vudavtal för hemsjukvård i Halland. Då det 
ännu inte fattats några beslut har tjänsteköp-
savtalet med Närsjukvården förlängts.

• Det kommer att behövas ungefär 27 nya me-
darbetare till omsorgskontoret fram till 2018.
Det gäller 23 omsorgsassistenter 2 legitimer-
ade medarbetare och 2 chefer.

Driftbudget (tkr)

Verksamhet
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Budget 

2015
Förändring 
2014-2015

Plan 2016 Plan 2017

Nämnd- och styrelseverksamhet 443 336 344 8 354 364

Vård o omsorg enl SoL o HSL 117 428 117 436 120 416 2 980 123 381 126 816

Insatser enl LSS o LASS 22 632 25 115 25 518 403 26 197 26 990

Förebyggande verksamhet 5 954 6 173 6 254 81 6 401 6 572

Kontorsledning 7 758 8 499 8 876 377 9 009 9 167

Summa 154 215 157 559 161 409 3 850 165 342 169 909

Backning hyresjustering 2014 1 775 1 775 1 775 1 775

Total 154 215 157 559 163 184 5 625 167 117 171 684
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Nämndens serviceåtaganden

Anhörigstöd - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

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

Avvikelse från åtagande får vara 
högst      13 %. 

Avvikelsen mellan 1-13 %  

Avvikelsen mellan 14-25%  

Avvikelsen högre än 25 %  

Du kan delta i aktiviteter för att få 
gemenskap, glädje och inspiration 
genom att du träffar andra anhöriga 
som du kan dela dina erfarenheter 
med. 

Undersökning är genomförd, 
resultatet analyserat och han-
dlingsplaner upprättade för för-
bättringsområden.

Undersökning genomförd och handlingsplan-
er för förbättringsområden är upprättade

 

Undersökning är genomförd  

Undersökning är ej genomförd  

Vi erbjuder dig enskilda stödsamtal 
och/eller att delta i samtalsgrupper, 
del 1

100 % som har anhörigstöd er-
bjuds stödsamtal och/eller delta-
gande i samtalsgrupper.

Avvikelsen är 0 %  

  

Avvikelsen är mer än 0 %.  

Vi erbjuder dig enskilda stödsamtal 
och/eller att delta i samtalsgrupper, 
del 2

Kvalitativ undersökning är 
genomförd, resultatet analyserat 
och handlingsplaner upprättade 
för förbättringsområden.

Undersökning genomförd och handlingsplan-
er för förbättringsområden är upprättade

 

Undersökning är genomförd  

Undersökning är ej genomförd  

Vi erbjuder dig föreläsningar och in-
formationstillfällen som berör din livs-
situation, del 1

Kvantitativ uppföljning är 
genomförd.

Uppföljning är genomförd  

  

Uppföljning är ej genomförd  

Vi erbjuder dig föreläsningar och in-
formationstillfällen som berör din livs-
situation, del 2

Kvalitativ uppföljning är genom-
förd, resultatet analyserat och 
handlingsplaner upprättade för 
förbättringsområden.

Undersökning genomförd och handlingsplan-
er för förbättringsområden är upprättade

 

Undersökning är genomförd  

Undersökning är ej genomförd  

Du får genom kontakt med vår an-
hörigkonsulent tillgång till klassisk 
massage och/eller fotvård ett begrän-
sat antal gånger.

Kvantitativ uppföljning är 
genomförd.

Uppföljning är genomförd  

  

Undersökning är ej genomförd  

Tillsammans med dig planerar vi din 
avslösning, del 1

100% anhörigvårdare som kon-
taktar anhörigkonsulent erbjuds 
individuell stödplan.

Avvikelsen är 0 %  

  

Avvikelsen är mer än 0 %  

Tillsammans med dig planerar vi din 
avslösning, del 2

Uppföljning är genomförd. Uppföljning är genomförd  

  

Uppföljning är inte genomförd  
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Nämndens serviceåtaganden, fortsättning

Anhörigstöd - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Tillsammans med dig planerar vi din 
avslösning, del 3

Uppföljning är genomförd. Uppföljning är genomförd.  

  

Uppföljning är inte genomförd  

Tillsammans med dig planerar vi din 
avslösning, del 4

Uppföljning är genomförd. Uppföljning är genomförd.  

  

Uppföljning är inte genomförd  

Tillsammans med dig planerar vi din 
avslösning, del 5

Uppföljning är genomförd. Uppföljning är genomförd  

  

Uppföljning är ej genomförd  

Särskilt boende - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Din ansökan tas omhand utan 
dröjsmål och du får ett beslut hem-
skickat inom fyra veckor.

Avvikelse från åtagande får vara 
högst 5 %. Uppföljning i verk-
samhetssystem.

Avvikelsen mellan 1-5 %  

Avvikelsen mellan 6-20%  

Avvikelsen högre än 20 %  

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

I Öppna jämförelsers indikator 
om bemötande uppnås följande 
resultat: 2015; 61 % av otg ans-
er att personalen alltid bemöter 
dem på ett bra sätt;  2016 är 
resultatet 63%  och år 2017 är 
resultatet  65 %.

Resultatet i ÖJ är > 61%  

Resultatet i ÖJ är 59 - 60 %  

Resultatet i ÖJ är < 58 %  

Du får vid behov tillgång till tryg-
ghetslarm. När du larmar får du svar 
direkt. Vi kommer till dig inom 15 mi-
nuter.

Avvikelse från åtagande får vara 
högst 0,1 %. 

Avvikelsen mellan 0 - 0,1 %  

Avvikelsen mellan 0,11- 0,2 %  

Avvikelsen högre än 0,2 %  

Du får en personlig kontakt. Alla otg i särskilt boende ska får 
en personlig kontakt. Avvikelse 
från åtagandet får inte före-
komma.

Avvikelse är 0 %  

  

Avvikelsen högre än 0%  

Tillsammans med dig upprättas en 
genomförandeplan. 

Tillsammans med otg upprät-
tas en genomförandeplan. Av-
vikelsen från åtagandet får vara 
högst 5 %.

Avvikelsen mellan 1-5 %  

Avvikelsen mellan 6-10%  

Avvikelsen högre än 10 %  

Du får tre lagade mål näringsriktigt 
mat om dagen, mellanmål samt spe-
cialkost vid behov. 

Avvikelse från åtagande  får vara 
högst 3 % avseende årlig vikt-
kontroll.

Avvikelsen mellan 0 - 3 %  

Avvikelsen mellan 4 - 6%  

Avvikelsen högre än 7 %  
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Nämndens serviceåtaganden, fortsättning

Särskilt boende - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Du får hjälp och stöd med det du inte 
klarar själv, när du själv vill.

I fråga om omsorgstagarna 
kan påverka vid vilka tider de 
får hjälp, ska följande resultat 
uppnås: år 2015 svarar 60 % 
Ja, alltid/Oftast. År 2016 svarar 
62 % Ja, alltid/Oftast. År 2017 
svarat 64 % Ja, alltid/Oftast.

Resultatet är > 60 %  

Resultatet är mellan 57 - 59 %  

Resultatet är < 56 % (resultat från 2013 års 
undersökning)

 

Omsorg i hemmet - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

Din ansökan tas omhand utan 
dröjsmål och du får ett beslut hem-
skickat inom fyra veckor.

Avvikelse från åtagande får vara 
högst     2 %. Uppföljning i verk-
samhetssystem.

Avvikelsen mellan 1-2 %  

Avvikelsen mellan 2-5%  

Avvikelsen högre än 6 %  

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

I Öppna jämförelsers indikator 
om bemötande uppnås följande 
resultat: 2015; 85 % av otg ans-
er att personalen alltid bemöter 
dem på ett bra sätt, 2016; 86%, 
2017; 87%.

Resultatet i ÖJ är > 85%  

Resultatet i ÖJ är 84 %  

Resultatet i ÖJ är < 83 %  

Om du har ett trygghetslarm install-
erat. När du larmar får du svar direkt. 
Vid behov kommer vi till dig inom 45 
minuter.

Avvikelse från åtangande får 
vara högst 0,5 %. 

Avvikelsen får högst vara 0,5 %  

Avvikelsen mellan 0,5-1 %  

Avvikelsen högre än 1 %  

Du får en personlig kontakt. Alla otg ska få en personlig 
kontakt inom en vecka efter att 
insats påbörjats. Avvikelse från 
åtagandet får inte förekomma.

Avvikelse är 0 %  

  

Avvikelsen högre än 0%  

Tillsammans med dig upprättas en 
genomförandeplan. 

Tillsammans med otg upprättas 
en genomförandeplan (ej för 
insatser matleverans och tryg-
ghetslarm). Avvikelsen från åta-
gandet får vara högst 5 %.

Avvikelsen mellan 1-2 %  

Avvikelsen mellan 2-5%  

Avvikelsen högre än 6 %  

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

Ingen avvikelse från åtagandet 
får förekomma.

Avvikelsen är 0 %  

  

 

Du får hjälp och stöd med det du inte 
klarar själv när du själv vill.

I fråga om otg kan påverka vid 
vilka tider de får hjälp, ska föl-
jande resultat uppnås: 2015 sva-
rar 70 % Ja, alltid/Oftast. 2016 
svarar 72 % Ja, alltid/Oftast. 
2017 svarat 74 % Ja, alltid/
Oftast.

Resultatet är > 70 %  

Resultatet är mellan 67-69 %  

Resultatet är < 66 % (resultat från 2013 års 
undersökning)
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Nämndens serviceåtaganden, fortsättning

Bostad med särskild service - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

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

Avvikelse från åtagande får vara 
högst     13 %. 

Avvikelsen mellan 1-13 %  

Avvikelsen mellan 14-25%  

Avvikelsen högre än 25 %  

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

Undersökning är genomförd, re-
sultatet analyserat och handling-
splaner upprättade. 

Undersökning genomförd och handling-
splaner är upprättade.

 

Undersökning är genomförd  

Undersökning är ej genomförd  

Du får en personlig kontakt. Alla omsorgstagare ska får en 
personlig kontakt senast en 
vecka efter inflyttning. Avvikel-
ser från åtagande får inte före-
komma.

Avvikelse är 0 %  

  

Avvikelsen högre än 0%  

Tillsammans med dig upprättas en 
genomförandeplan.

Tillsammans med otg upprättas 
en genomförandeplan. Avvikels-
en från åtagande får vara högst 
13 %.

Avvikelsen mellan 1-13 %  

Avvikelsen mellan 13-25 %  

Avvikelsen högre än 25%  

Du får vid behov hjälp och stöd med att 
planera och genomföra aktiviteter i ditt 
dagliga liv, del 1

Bibehållet resultat från 2013. 
(Hylte erhöll bästa möjliga  resul-
tat 2013).

Samma resultat som 2013  

  

Sämre resultat än 2013.  

Du får vid behov hjälp och stöd med att 
planera och genomföra aktiviteter i ditt 
dagliga liv, del 2

Undersökning är genomförd, re-
sultatet analyserat och handling-
splaner upprättade. 

Undersökning genomförd och handling-
splaner är upprättade.

 

Undersökning är genomförd  

Undersökning är ej genomförd  

Stöd och service i hemmet - Delmål Målnivå enligt budget 2015 Gradering målnivå

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

Avvikelse från åtagande får vara 
högst      5 %. Uppföljning i 
verksamhetssystem.

Avvikelsen mellan 1-10 %  

Avvikelsen mellan 11-20%  

Avvikelsen högre än 21 %  

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

Undersökning är genomförd, re-
sultatet analyserat och handling-
splaner upprättade. 

Undersökning genomförd och handling-
splaner är upprättade

 

Undersökning är genomförd  

Undersökning är ej genomförd  

Dina behov av stöd, aktivering och trän-
ing planeras tillsammans med dig. 

Undersökning är genomförd, re-
sultatet analyserat och handling-
splaner upprättade. 

Undersökning genomförd och handling-
splaner är upprättade.

 

Undersökning är genomförd  

Undersökning är ej genomförd  
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Resultatbudget

Mkr Budget 
2014

Budget 
2015

Avvikelse Plan 2016 Plan 2017

Kommunstyrelsen 35,6 33,3 -2,3 34,0 35,1

Valnämnden 0,3 0,0 -0,3 0,0 0,0

Räddningsnämnden 9,7 9,9 0,2 10,1 10,2

Samhällsbyggnadsnämnden 17,7 18,4 0,8 18,7 19,1

Tillsynsnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

Arbets- och näringslivsnämnden 34,6 42,6 8,0 43,9 45,4

Revision 0,8 0,8 0,0 0,7 0,7

Överförmyndaren 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5

Barn- och ungdomsnämnden 245,1 253,1 8,0 260,8 269,4

Omsorgsnämnden 157,6 163,2 5,6 167,1 171,7

Nämndernas nettokostnad 501,9 521,8 20,0 535,9 552,1

Ej fördelat verksamhetsnetto 5,3 6,3 1,0 7,6 8,8

Lönestrategiska justeringar 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0

E-förvaltning 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0

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

Kommunstyrelsen oförutsett 1,5 1,0 -0,5 1,0 1,0

Kommunstyrelsen reserv 5,0 5,0 0,0 0,0

Återföring kapitalkostnader -62,7 -65,6 -2,9 -65,6 -65,6

Avskrivningar 34,9 37,0 2,1 37,0 37,0

Arbetsgivaravgifter under 26 år -4,0 -2,0 2,0 0,0 0,0

Pensioner 10,6 11,5 0,9 13,1 14,4

Verksamhetens nettokostnad 488,5 519,5 31,0 531,4 550,1

Skatteintäkter -379,6 -388,9 -9,3 -414,2 -429,6

Preliminär slutavräkning -1,7

Generella statsbidrag och utjämning -125,0 -148,4 -23,4 -144,0 -143,1

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

Finansiella kostnader 9,9 7,0 -2,9 7,2 7,5

Förändring av eget kapital -8,2 -14,0 -4,1 -21,1 -16,5



42

Balansbudget
Mkr Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar 539,8 517,5 558,7 588,8

Immateriella 6,3 7,4 7,4 7,4

Materiella 530,1 506,7 547,9 578,0

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

Omsättningstillgångar 59,7 97,4 97,4 97,4

Kortfristiga fordringar 59,5 55,7 55,7 55,7

Kassa och bank 0,2 41,7 41,7 41,7

Summa tillgångar 599,5 614,9 656,0 686,2

Eget kapital, avsättning och skulder

Eget kapital 156,9 173,0 194,0 210,5

   varav årets resultat 8,2 14,0 21,1 16,5

Avsättningar 11,3 12,7 12,7 12,7

Pensioner och liknande förpliktelser 8,8 9,1 9,1 9,1

Övriga avsättningar 2,5 3,6 3,6 3,6

Skulder 431,3 429,2 449,3 462,9

Långfristiga 321,8 331,9 352,0 352,0

Kortfristiga 109,5 97,3 97,3 97,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 599,5 614,9 656,0 686,2

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 242,4 238,1 238,8 238,8

Övriga ansvarsförbindelser 113,8 113,0 113,0 113,0
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Mkr Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat inkl justering eget kapital 8,2 14,0 21,1 16,5

Justering för av- och nedskrivningar 34,9 37,0 37,0 37,0

Justering för gjorda avsättningar 0,0 0,0 1,8 0,0

Medel från den löpande verksamheten 43,1 50,9 59,8 53,4

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

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43,1 50,9 59,8 53,4

Investeringsverksamheten 

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

Investering i materiella anläggningstillgångar -69,4 -71,1 -78,1 -67,1

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

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

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -69,4 -71,1 -78,1 -67,1

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån (+) 27,0 21,2 19,5 14,9

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25,8 20,0 18,3 13,7

Årets kassaflöde -0,3 -0,2 0,0 0,0

Likvida medel vid årets början 0,5 0,2 0,0 0,0

Likvida medel vid årets slut 0,2 0,0 0,0 0,0

Kassaflödesbudget



44

Investeringsbudget
Mkr Budget 2014 (inkl 

överföring från 2013)
Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

Skattefinansierad verksamhet 74 179 30 555 61 015 57 065

Fastigheter 34 857 16 400 43 000 45 850
Ombyggnad fastigheter (egen prioritering) 4 000 4 000 4 000 4 000

Energieffektivisering inklusive system 3 493 500 500 500

Skydd mot olyckor 1 775 0 500 500

Tillgänglighetsanpassning, Lagkrav 2010 1 100 0 1 000 1 000

Kommunhus tillgänglighetsanpassning 0 2 500 0 0

Upprustning arkivlokal 400 0 0 0

Ombyggnad Örnaskolan låg och mellan 711 5 000 24 000 0

Renovering Unnaryds skola 0 1 000 11 500 0

Vildmarksgymnasium 0 0 0 7 350

Projektering ny förskola Hyltebruk 0 400 0 0

Förskola och skola Kinnared 0 0 1 000 14 000

Ny förskola Torup 11 382 0 0 0

Utrustning Ny förskola Torup 200 0 0 0

Renovering Örnahallen 10 625 0 0 0

Renovering Örnahallen, senare etapper 0 0 0 18 000

Idrottshall Torups skola 296 0 0 0

Upprustning idrottsplatser 875 500 500 500

Örnvallen, konstgräs och löparbanor 0 2 500 0 0

Gator och Park 18 137 4 900 6 550 4 400
Sanering trafikmiljö 1 297 0 250 250

Upprustning Nissanleden Hyltebruk -150 0 0 0

Torups centrum etapp 2 8 050 0 0 0

Gångväg runt sjön Torup 993 600 0 0

Gång- och cykelvägar 1 958 0 500 500

Reinvestering maskiner och utrustning 347 900 500 500

Reinvestering gata och park 424 0 0 0

30-40-60 skyltar 564 0 0 0

Reinvestering asfaltsbeläggning 2 926 2 000 2 000 2 000

Upprustning lekplatser 450 450 450 450

Upprustning badplatser 128 200 200 200

Ram effektivisering gatubelysning 500 0 0 0

Belysning gång- och cykelvägar 500 500 500 500

Bro över Kinnaredsån 0 100 2 000 0

Laddstolpar 150 150 150 0
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Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

Mark och exploatering 7 173 0 0 0

Kommunstyrelsen

Markinköp 300 300 300 300

Markförsäljning -300 -300 -300 -300

Samhällsbyggnadsnämnden

Exloatering industrimark/bostadsområden 4 132 0 0 0

Södra industrigatan 2 480 0 0 0

Österlånggatan Unnaryd 561 0 0 0

Övriga investeringar 14 012 9 255 11 465 6 815

Kommunstyrelsen

Raminvesteringar 209 60 60 60

Inventarier Torups bibliotek 300 0 0 0

IT investeringar 7 003 4 585 3 445 2 745

eFörvaltning (genomförande) 0 3 000 3 900 600

Räddningsnämnden

Raminvesteringar 246 60 60 60

Lastväxlartank 0 0 0 800

Insatsfordon fyrhjulsdrift 0 0 800 0

Räddningsbil, framskjuten enhet 3 000 0 0 0

Terränggående MC med släp 0 0 250 0

Slangtvätt 0 0 1 400 0

Insatsledarbil 0 0 0 1 000

Samhällsbyggnadsnämnden

Raminvesteringar 333 250 250 250

Reinvestering lokalvård 100 0 0 0

Reinvestering kostverksamhet 250 0 0 0

Barn- och ungdomsnämnden

Raminvesteringar 471 650 650 650

Vildmarksgymnasiet båtar mm 27 0 0 0

Arbets- och näringslivsnämnden

Raminvesteringar 265 250 250 250

Omsorgsnämnden

Raminvesteringar 1 808 400 400 400
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Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

Taxefinansierad verksamhet 20 372 2 050 10 050 10 050

Vatten- och avlopp 16 774 2 000 10 000 10 000

VA-verksamhet, nämndens prioritering 5 000 1 000 5 000 5 000

Sanering ledningsnät 10 996 1 000 5 000 5 000

Hyltebruks reningsverk 278 0 0 0

Åtgärder lukt Torups ARV 500 0 0 0

Renhållning 3 598 50 50 50

Insamlingskärl 700 50 50 50

"Samlare" farligt avfall 300 0 0 0

Sluttäckning deponi 2 598 0 0 0

Totalt för all verksamhet 94 551 32 605 71 065 67 115


