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Så här läser du Hylte kommuns delårsbokslut
Hylte kommuns delårsbokslut produceras av kommunledningskontoret och vänder 
sig inte bara till politiker i kommunen utan också till kommuninvånare och andra 
intressenter. Den inleds med en kort beskrivning av kommunens organisation och in-
delas sedan i tre större kapitel.

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

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av kommunens vision och styrmodell. Däreft-
er följer en redovisning av måluppfyllelsen för kommunens fokusområden med till-
hörande övergripande mål. En personalekonomisk redovisning ingår under fokusom-
rådet Organisation. Kapitlet avslutas med en avstämning av de finansiella målen samt 
en finansiell analys.

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

Varje del inleds med en kort beskrivning av måluppfyllelse, därefter följer en ekono-
misk analys och en text om framtiden. 

Inom varje område finns också en beskrivning av viktiga händelser under året. En 
tabell med Året i siffror avslutar varje del.

Kapitel 3
Räkenskaper
Tredje kapitlet inleds med en driftsredovisning med korta förklaringar till nämnder-
nas större avvikelser. Därefter följer investeringsredovisningen. Kapitlet avslutas med 
kommunens räkenskaper, noter samt redovisningsprinciper.
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OrganisationsschemaOrganisationsschema

Politikerna är uppdragsgivarna 
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kom-
munstyrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för 
den kommunala servicen. De anger inriktningen för 
kommunens verksamheter - vad som ska prioriteras 
och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer 
i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om 
reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. 
De styr kommunen genom att ge uppdrag och sätta 
upp mål och att ge resurser till de olika 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 ansva-
rar också för att ta fram underlag för politiska beslut, 
att följa upp verksamheterna och att redovisa detta 
tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna.

20144
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Förvaltningsberättelse 

3 Styrmodell
Här kan du läsa om kommunens styrmodell och en 
bedömning av den totala kvalitetsuppföljningen. Du 
kan också läsa lite om jämförelseprojektet, KKiK 
(Kommunens Kvalitet i Korthet) och intern kontroll.

5 Samhälle
Ett av kommunens fokusområden är Samhälle. I detta 
avsnitt hittar du uppföljningen av det övergripande 
målet. Här finns också ett avsnitt om kommunens 
miljöarbete under rubriken Hållbar utveckling.

8 Kommuninvånare
Fokusområdet Kommuninvånare innehåller tre över-
gripande mål som följs upp i detta avsnitt.

10 Organisation
Här kan du läsa om uppföljningen av fokusområdet 
Organisation och dess övergripande mål. Avsnittet 
handlar om kommunen som arbetsplats. Här finns 
bland annat en redovisning av kommunens sjukfrån-
varo och framtida pensionsavgångar. 

13 Ekonomi
Den sista delen i detta kapitel handlar om kommunens 
finansiella mål. Här beskrivs resultatet av utvärderin-
gen av målen samt en analys av resultaten.

För att ge en snabb överblick av resultatet av utvärde-
ringen av målen används symboler

✔ Betyder att serviceåtagandet är uppfyllt

● Betyder att serviceåtagandet delvis är uppfyllt

✘ Betyder att serviceåtagandet inte är uppfyllt

▬ Betyder att serviceåtagandet inte är utvärderat

Förändringen jämfört med tidigare utvärdering, 
trenden, synliggörs med pilar

➙ Resultatet är samma som vid föregående mätning

➚ Resultatet är förbättrat

➘ Resultatet är försämrat

━ Det finns inget tidigare resultat att jämföra med

Teckenförklaring

Innehåll

Förvaltningsberättelse 
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Styrmodell

Hylte kommuns styrmodell är uppbyggd kring två 
processer, Mål- och resursprocess samt Uppföljning 
och redovisning. Politiker prioriterar och beslutar 
om fördelning av resurser samtidigt som de ska ska-
pa förutsättningar för kvalitet i verksamheten. Verk-
samhetens ansvar är att leverera det politikerna har 
beslutat om med hjälp av de resurser de blivit tillde-
lade. Verksamheterna har också ansvar för att det som
levereras också levereras med kvalitet vilket innebär att 
kvalitetsaspekten är ett gemensamt ansvar mellan poli-
tiker, ledning och personal i verksamheten. 

Vision 2020
Visionen är antagen av kommunfullmäktige och svarar 
på vart kommunen vill föra organisationen. Den har 
ett långsiktigt perspektiv som sträcker sig över flera 
mandatperioder.

Fokusområden och övergripande mål
Hylte kommuns fokusområden, Samhälle, Kommun-
invånare och Organisation innefattar ett eller flera 
övergripande mål och visar inriktningen verksamheten 
skall fokusera på inom det aktuella fokusområdet. Till 
de övergripande målen finns mätbara delmål som följs 
upp regelbundet. 

Nämnderna beslutar om egna mätbara delmål som 
kopplas till de övergripande målen och delmålen ut-
görs då av serviceåtaganden, utvecklingsmål eller ut-
valda aktiviteter

Under året har ett omfattande arbete påbörjats för att 
revidera kommunens styrmodell. Syftet är att skapa 
en tydlig struktur som kan beskriva verksamheter-
nas kvalitet och resultat. Som en del i arbetet inven-
teras vilka nyckeltal verksamheterna idag mäter och 
rapporterar. Tanken är att i fortsättningen utesluta 
nyckeltalsrapportering som inte skapar mervärde 
för att istället skapa förutsättningar att analysera de 
nyckeltal som mäts.

God ekonomisk hushållning
Resultatet av kvalitetsuppföljningen ställt mot upp-
följningen av de finansiella nyckeltalen visar att Hylte 
kommun har delvis god ekonomisk hushållning. 
Samma bedömning görs både vid delårsredovisningen 
och i prognosen för helår 2014.

Av de finansiella målen uppnås tre helt, ett delvis och 
två inte alls vid delårsbokslutet. Nyckeltalet gällande 
resultat i förhållande till skatteintäkter uppnås inte i 
delårsbokslutet men väntas uppnås i prognosen för 

helåret. Självfinansieringsgrad av investeringar uppnås 
däremot varken i delårsbokslut eller prognos.

Utvärderingen av kommunens tre fokusområden med 
tillhörande övergripande mål visar delvis uppnådd 
kvalitet. En klar förbättring visar målen om andel 
elever med fullständiga betyg och behörighet till gym-
nasiet. Målet är att en förbättring ska ske med minst 2 
procent per år och mätningarna visar nu ökningar på 
14 respektive 16 procent. Någon förändring har inte 
prognostiserats till årets slut.

Sedan föregående utvärdering har Brottsförebyggande 
rådet redovisat statistik för 2013 och brottsstatistiken 
är nu lägre än snittet i Halland och i riket vilket är 
en förbättring jämfört med statistiken för 2012. Det är 
svårt att göra en annan bedömning för helår 2014 då 
statistik för anmälda brott i kommunen endast finns 
att tillgå per avslutat kalenderår. 

Nämndernas måluppfyllelse redovisas på en övergri-
pande nivå i delårsbokslutet. En redovisning av nämn-
dernas respektive uppföljningar finns som bilaga. En 
utvärdering av samtliga uppmätta serviceåtaganden 
och aktiviteter visar att alla nämnder delvis uppnår god 
kvalitet. Av kommunens totalt 97 serviceåtaganden är 
87 redovisade vid delåret. Av dessa är 67 åtaganden 
helt uppfyllda, 14 delvis uppfyllda medan 6 serviceåta-
ganden inte är uppfyllda. 

Ett serviceåtagande som inte uppnås handlar om 
upptagning av sand och orsaken var att inget avtal 
tecknats vid den aktuella perioden. För kommande år 
görs bedömningen att åtagandet kommer att uppnås. 

Ett annat serviceåtagande gäller väntetid för personer 
som söker skuldsanering. Där åtar sig kommunen att 
erbjuda en tid för skuldsanering inom två månader 
och vid delåret är genomsnittlig väntetid åtta månader. 
Orsaken är ett ökat flöde av främst ärenden gällande 
ekonomiskt bistånd. Eftersom avvikelsen var så stor 
vid delåret görs bedömningen att åtagandet inte heller 
vid årsbokslutet kommer att kunna uppnås.

På grund av ombyggnaden av Örnahallen har inte de-
ras åtagande gällande öppettider kunnat hållas. Efter 
invigningen i höst väntas åtagandet återigen kunna 
uppfyllas.

Inom barn- och ungdomskontoret finns åtagandet att 
samtliga elever ska ha fullgjort gymnasiet och därmed 
fått yrkesexamen. Där visar senaste mätningen en av-
vikelse på 30 procentenheter. När det gäller introduk-
tionsprogrammet finns målet att 100 procent ska vara 
behöriga till gymnasieutbildning efter ett år. Där var 
avvikelsen 14 procentenheter vid utvärderingen av åta-

Styrmodell
Hylte kommuns styrmodell innefattar ekonomi- och kvalitetsstyrning och bygger på en tydlig 
styrning med hjälp av mål tillsammans med resurser. Utvärderingarna av måluppfyllelse vid 
delårsbokslut 2014 visar att Hylte kommun delvis uppnår god ekonomisk hushållning.
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Styrmodell

gandet. För dessa åtagnden görs bedömningen att de 
inte heller vid årsbokslutet kommer att uppfyllas.

Nytt för i år är att det också finns nio aktiviteter som 
följs upp. Av dessa var åtta helt eller delvis uppnåd-
da. Den nionde är en av räddningsnämndens aktiv-
iteter och gäller enkätundersökning till invånare som 
drabbats av brand. På grund av resursbrist har inte ak-
tiviteten påbörjats under första halvåret och bedöm-
ningen är att den inte heller kommer att kunna uppnås 
vid årets slut.

Vill du läsa mer om kommunens kvalitet finns mer in-
formation i kvalitetsanalysen som gjordes i samband 
med årsredovisningen 2013. Där finns också analyser 
av den senaste medborgarundersökningens resultat 
och jämförelsen med andra kommuner kopplat till res-
pektive nämnds verksamhet.

KKiK – Kommunens Kvalitet i Korthet
Sedan hösten 2013 deltar Hylte kommun i det natio-
nella jämförelseprojektet KKiK – Kommunens Kvalitet 
i Korthet som drivs av Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL). I projektet undersöks kommunens kvalitet 
årligen ur fem olika perspektiv för att ge medborgare, 
politiker och andra intressenter en indikation på kvali-
tén av kommunens olika tjänster. Områdena som un-
dersöks är kommunens:

• Tillgänglighet

• Trygghet

• Information och delaktighet

• Effektivitet

• Samhällsutveckling

Under hösten kommer nya mätningar att genomföras 
och resultaten av detta presenteras i slutet av januari 
2015. Förra årets resultat finns i årsredovisningen för 
2013. Dessa resultat har presenterats för politiker och 
ledande tjänstemän i kommunen. Analyser av resul-
taten görs för att se varför utfallet ser ut som det gör. 
Syftet är att undersöka om det är möjligt att med hjälp 
av förändringar förbättra resultaten till kommande 
mätningar. Resultaten finns tillgängliga på kommun-
ens hemsida där besökare och invånare också kan läsa 
mer om projektet.

Under våren genomfördes även en samverkansträff 
mellan förvaltningschefer- och kontorschefer från 
Halmstads, Laholms, Falkenbergs och Hyltes kommun 
med fokus på KKiK. Varje kommun fick då redogöra 
för olika områden i undersökningen där man lyckats 
få bra resultat och på så vis kan kommunerna lära av 
varandra. Under samverkansträffen redogjorde Hylte 
för kvalitén inom omsorgen där man bland annat fått 
bäst resultat i hela riket beträffande kvalitetsaspek-
ter inom särskilt boende, något som också uppmärk-
sammats nationellt av SKL. 

Intern kontroll
Intern kontroll är ett komplement till kommunens 
styrmodell. Den är till för att säkerställa ordning och 
reda och skapa trygghet i hela organisationen. Fokus lig-
ger på att verksamheten bedrivs effektivt, att rapporte-
ringen är tillförlitlig och att lagar och andra be-
stämmelser följs. Målet är att respektive nämnd, med 
rimlig säkerhet, ska kunna säga sig ha en betryggande 
intern kontroll inom sitt område. I samband med årsre-
dovisningen redovisas uppföljningarna av den interna 
kontrollen till ekonomienheten.

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samor-
dnande ansvar för den interna kontrollen. Nämn-
derna ansvarar för att det årligen upprättas en intern
kontrollplan. De ansvarar också för att rapportering 
av resultat och förslag till åtgärder sker till kommun-
styrelse och revisorer. Revisorerna bedömer om den in-
terna kontrollen är tillräcklig och rapporterar till full-
mäktige i samband med revisionsberättelsen.
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Samhälle

Samhälle
Delmålet för Nöjd regionindex är inte uppfyllt men värdet har ändå förbättrats sedan tidigare 
mätning och utvecklingen är till stora delar positiv. Det finns områden med en nedåtgående 
trend och det gäller bland annat arbetsmöjligheter och kommunikation. Projektet Utveckling 
Hylte har avslutats och ett nytt, Intergration Hylte, har påbörjats. 

Fokusområdet består av ett övergripande mål med tre 
delmål. Medborgarundersökning görs vart tredje år 
och nästa undersökning görs 2016. Ohälsotalen mäts 
årsvis och redovisades i samband med bokslut 2013.    
Dessa delmåls uppföljningar är därför inte uppdat-
erade sedan årsredovisning 2013 och bedöms fort-
farande som delvis uppfyllda. Det tredje delmålet har 
däremot uppnåtts.

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

Integration Hylte
Under våren har Utveckling Hylte avslutats och gått 
över till Integration Hylte. Utveckling Hylte har haft 
som mål att minst 70 procent av de uppsagda på Stora 
Enso senast åtta månader efter avslutad anställning 
ska ha en ny sysselsättning. Ytterligare ett mål med 
projektet har varit att arbetslösheten i kommunen inte 
ska överstiga riksgenomsnittet vid projekttidens slut. 
Vid projekttidens slut i maj hade 80 procent hittat ny 
sysselsättning. Dessutom låg arbetslösheten på 7,4 pro-
cent, jämfört med riksgenomsnittet på 7,7 procent. 

Integration Hylte syftar till att kommunen ska bli bät-
tre på att ta emot nyanlända och dessutom ge dem en 

bättre samhällsorientering genom projektets samver-
kan med olika aktörer i samhället. Målen med projek-
tet är:

• Att fler kommer i egen försörjning genom att bland 
annat stimulera näringslivet till praktikplatser och 
nystartsjobb, men också främja nyföretagande

• Överbrygga kulturella skillnader genom att sprida 
kunskap när olika kulturer möts ex. skolor, före-
ningar, företag etc.

• Samordna samhällets organisationer för att för
bättra dialogen och samhällsorientering för nyan-
lända

Som ett led i arbetet med att skapa bättre integration 
har temat ”Mötesplats Hylte – främlingar är vänner 
du ännu inte lärt känna” skapats. Målsättningen är att 
varje nyanländ ska få en fadder som kan bidra med 
bland annat språkinlärning och bättre förståelse mel-
lan kulturer. 

Kronobergsmodellen® för integration bygger på att 
kommunen tar initiativet samt anlitar en oberoende 
projektledare som en dedikerad resurs. Därefter
sammansätts ett Advisory Board som stöd till pro-
jektet. En samverkansgrupp med representanter från 
kommunen, idrotts- och kulturföreningar, Migration-
sverket samt Arbetsförmedlingen arbetar regelbundet 
med att skapa beredskap och mottagningskapacitet 
och utveckla samverkan för mottagande av nyanlända. 
Som en röd tråd genom projektet löper information och 
öppenhet. Minnesanteckningar från samverkans
gruppen kommer att publiceras på kommunens hem-
sida. 

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

 Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Trend

● Avstämning av SCB:s med-
borgarundersökning, NRI 

NRI-värdet för Hylte kommun ska 
vara bättre än genomsnittet i under-
sökningen hösten 2013.

NRI- värdet för Hylte 2013: 54 p me-
delvärdet var 59 p. 
NII-värdet för Hylte 2010: 52 p

➚

✔ Mätning av upplevd tryg-
ghet genom brottsstatistik 
från BRÅ

Brottsstatistiken för Hylte kommun 
ska vara lägre än snittet i Halland och 
riksgenomsnittet, 2014

Antal anmälda brott per 100 000 
invånare i kommunen var 2013: 
11 241 (2012: 13 672 ) Motsvarande 
siffra för Halland var 11 556 och för 
riket 14 603

➚

● Folkhälsan mäts genom 
uppföljning av ohälsotal-
en i relation till jämförbar 
kommungrupp.

Ohälsotal för Hylte kommun ska vara 
bättre än snittet inom kommungrup-
pen 2014. 2013 jämförs kommuner-
na i Halland.

Ohälsotalen för helår 2013: Hylte 
25,1 ( 2012: 24,1)  Halland 24,9 och 
riket 26,8

➘

Fokusområdet uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●
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Samhälle

Nöjd regionindex
SCB:s medborgarundersökning om Hylte kommun 
som en plats att leva och bo på, visar att kommun-
invånarna som helhet är mer nöjda än i tidigare mät-
ning. Bättre betyg får kommunen bland annat när 
det gäller bostäder där betyget ökat från 55 till 60 
och fritidsmöjligheter som ökat från 49 till 53. Däre-
mot får kommunen sämre poäng när det gäller ar-
betsmöjligheter som minskat från 50 till 41 poäng. 
Jämfört med medelkommunen får Hylte sämre poäng 
på de flesta punkterna men särskilt vad gäller utbild-
ningsmöjligheter där Hylte får 46 poäng medan me-
delkommunen har 58 och om kommuninvånaren vill 
rekommendera andra att flytta till Hylte där Hylte har 
54 och medelkommunen 63. Sammantaget är kom-
muninvånarnas betyg på Hylte 54 vilket är lägre än 
genomsnittskommunens 59.

Delmålet för Nöjd regionindex är inte uppfyllt men 
värdet har ändå förbättrats sedan tidigare mätning och 
utvecklingen är till stora delar positiv. Det finns om-
råden där det pekar på en nedåtgående trend och det 
gäller arbetsmöjligheter, kommunikation och om in-
vånarna vill rekommendera andra att flytta till Hylte. 
Arbetet med projekt som Utveckling Hylte och In-
tegration Hylte är viktigt för att målet ska kunna nås 
i framtiden. 

Brottsstatistik och ohälsotal
Delmålet om Brottsstatistiken uppnås i delårsbokslutet 
till skillnad från i uppföljningen vid bokslutet 2013.  
BRÅ (Brottsförebyggande rådet) redovisar nu statis-
tik för helår 2013 och det visar sig att Hyltes värde 
för 2013 ligger i nivå med 2011 års statistik och den 
kraftiga ökningen 2012 var förhoppningsvis tillfällig.

Ohälsotalet i det tredje delmålet försämras år från 
år men kommunens ohälsotal är fortfarande bättre 
än ohälsotalet för riket i stort. Arbetet med folkhäl-
sofrämjande åtgärder är viktigt för att kunna vända 
trenden och så småningom nå målet.
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Samhälle

Hållbar utveckling och naturvård

De elva målen i kommunens energi- och klimatstrategi 
följs upp i samband med årsbokslutet. Någon reviderad 
uppföljning är därför inte gjord sedan Årsredovisning 
2013. Sex mål uppfylls helt, två uppfylls delvis och tre 
uppfylls inte. 

Avfallshantering
65 procent av abonnenterna har valt att sortera ut sitt 
matavfall. För att få utsorteringen av matavfall att 
fungera på ett bra sätt på äldreboenden och skolor har 
en processkartläggning av avfallshanteringen inletts på 
Malmagården tillsammans med omsorgskontoret och 
Hyltebostäder våren 2014. 

ELIN är ett skåp där man kan lämna trasiga glödlamp-
or och batterier. De finns nu i alla kommunens livsme-
delsbutiker så att allmänheten lätt kan bli av med sitt 
farliga avfall.

Fokus för hållbar utveckling har under året varit vat-
ten. Nämnden har fått 800 tkr i LOVA-bidrag, Lokala 
vattenvårdsprojekt från Länsstyrelsen, för att jobba 
med VA-planering under 2 år. Vidare har samhällsföre-

ningen i Torup fått 160 tkr från Länsstyrelsen till att 
reparera dammen i Bosgård.

Kalkning
Kalkning av våtmarker har gjorts från helikopter under 
våren. Den stora mängden kalkning sker på hösten från 
båt. Kalkningen finansieras till 95 procent med pengar 
från Länsstyrelsen. Resterande 5 procent är adminis-
trativt arbete som utförs av kommunens miljöstrateg.

Ekologiska livsmedel
Inköpen av ekologiska livsmedel i Hylte kommuns 
kostenhet har inte uppnått den nationella nivån om 25 
procent. Hylte kommun har ett upphandlingssamar-
bete med Laholms kommun där ekologiska livsmedel 
inte varit ett skallkrav vilket är en förklaring till att  
målet inte uppnåtts. Från och med årsskiftet är allt kaf-
fe som köps in ekologiskt och från och med sommaren 
köps ekologisk mjölk in till skolorna. Detta kommer 
sammantaget att genera en ökning från 10 till 15 pro-
cent ekologiska inköp av livsmedel.

Hylte kommuns energi- och klimatstrategi Kommentar

✔ 1. Energistrategiska frågor i kommunens planering. Kommunens avfallsplan säger att matavfallet ska sorteras ut och bli en resurs 
för biogasproduktion alt användas till kompostering.

✔ 2. Självförsörjningsgrad av elproduktion ska öka i 
kommunen.

De första vindkraftverken är uppförda i kommunen. Vattenkraftproduk-
tionen i kommunen motsvarar ungefär den mängd elenergi som kommun-
invånarna använder.

✔ 3. Energianvändningen i kommunens lokaler ska 
minska.

Energianvändning i bostäder och lokaler justerad för befolkningsminskning 
minskade med 9 % mellan 2009 och 2012. Trots det ökade energikost-
naden för samma period med 3 %. 

✔ 4. Byggprojekt med optimal energi- och resursanvänd-
ning.

Centrumhusets ombyggnad slutfördes och Örnahallens ombyggnad påbör-
jades under 2013. Även en översyn av möjligheten till en energibesparing 
för Malmagården har påbörjats.

● 5. Ingen olja till uppvärmning i kommunens lokaler. Höstro samt Kinnareds och Rydö skola är nu de enda kommunala fastigheter 
med olja som primär uppvärmningskälla. Projektering för byte av oljepannor 
till pellets är påbörjad.

● 6. Bara miljögodkända vedpannor i kommunen Mer än 70 % av fastbränslepannorna i kommunen var 2007 försedda med 
keramik eller motsvarande konstruktion.

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

Andelen fossil energi i drivmedel för kommunens personbilar har minskat 
från 100 % 2009 till 95 % 2012.

✔ 8. Ökat antal resenärer med kollektivtrafik. Antalet resenärer har ökat med 30 % på linje 400 Hylte-Halmstad, minskat 
18 % på linje 432 Hylte-Gislaved och ligger oförändrat på linje 431 Hylte-
Unnaryd-Lidhult vid jämförelse 2010-2012. Kommunens tjänsteresor med 
tåg har ökat med 45 % mellan åren 2009 och 2010. I slutet av 2012 fick 
kommunanställda möjlighet att boka resekort på kollektivtrafiken via kom-
munens bilpool.

✘ 9. Ökad andel konsumtion av ekologiska livsmedel. Andel inköpta ekologiska livsmedel var 9,1 % 2013 vilket är något mer 
än 2012 då andelen ekologiska livsmedel var 8 %. Den nya livsmedelsupp
handlingen tillsammans med Laholm blev klar under året och nu ska allt kött 
som köps in vara producerat med samma krav som gäller i svensk djursky-
ddslagstiftning.

✘ 10. Öka andelen inköp av miljömärkt el till minst 25 % 2010 var 25 % av kommunens inköpta el märkt med Naturskyddsförenin-
gens "Bra miljöval". 2012 var andelen miljömärkt el 0 %.

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

En miljömässa på temat ”Framtidens avfall och transporter – så här gör vi i 
Hylte” arrangerades i november 2012. Aktivitet kring ekodriving och alter-
nativ till bilen hösten 2013.
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Kommuninvånare
Delmålet för Nöjd medborgarindex är inte uppfyllt men värdet har ändå förbättrats sedan tidi-
gare mätning och utvecklingen är positiv. Målet för Barn och ungas uppväxtvillkor har sedan 
föregående mätning förbättrats avsevärt.

Fokusområdet uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Fokusområdet inrymmer tre övergripande mål med 
ett antal olika delmål. Resultatet av kommunens egna 
utvärderingar visar att alla tre delvis uppnåtts. De 
delmål som gäller medborgarundersökningen är ej upp
daterade sedan redovisningen i bokslut 2013 då un-
dersökningen görs vart tredje år, nästa gång blir 2016. 

Den stora förändringen sedan senaste mätning är för-
bättringen av målet, Barn och unga i Hylte ska ha bra 
uppväxtvillkor.

Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet ●
 Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Trend
● Avstämning av SCB:s med-

borgarundersökning, NMI 
NMI-värdet för Hylte kommun ska 
vara bättre än genomsnittet i under-
sökningen hösten 2013.

NMI- värdet för Hylte 2013: 50 p me-
delvärdet var 53 p NMI- värdet för 
Hylte 2010: 47 p

➚

● Mätning av egen statistik 
gällande andel av nämnder-
nas serviceåtaganden som 
är uppfyllda eller är nästan 
uppfyllda.

95 % av serviceåtagandena ska vara 
uppfyllda eller nästan uppfyllda.

Måluppfyllelse delårsbokslut 2014 
93,1 %, 

Delårsbokslut 2013 93,2 %. 

Bokslut 2013: 93,3 %

➘

Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor ●
 Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Trend

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

Andelen elever med fullständiga slut-
betyg ska öka med minst 2 % per år 
för att på sikt nå 100 %.

Andel elever som fått betyget E el-
ler högre är 82 % vilket är en ökning 
med 24 % (16 procentenheter) jäm-
fört med 2013.

➚

✔ Mätning av andel elever 
med behörighet till gym-
nasiet genom Öppna jäm-
förelser (SKL) och egen 
statistik.

Andelen elever med behörighet till 
gymnasiet ska öka med minst 2 % 
varje år för att på sikt nå 100 %.

Andel elever som är behöriga till 
gymnasiet är 92 %, en ökning med 
17 % (14 procentenheter)

➚

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

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

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

━

Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut ●
 Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Trend

✔ Avstämning av SCB:s med-
borgarundersökning, NII 

NII: ska vara bättre än genomsnittet 
hösten 2013

NII- värdet för Hylte 2013: 42 p me-
delvärdet var 39 p  

NII-värdet för Hylte 2010: 40 p

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

Enligt Statistiska centralbyråns medborgarunder-
sökning (SCB) är våra medborgare något mer nöjda 
med kommunens service som helhet 2013 jämfört med 
undersökningen som gjordes 2010. Inom nästan samt-
liga områden får kommunen bättre betyg, undantagen 
är området bemötande och tillgänglighet där värdet 
är marginellt lägre och gymnasiet som ligger kvar på 
samma nivå. 

I undersökningen gjordes en jämförelse med medelvär-
det för övriga deltagande kommuner och där ligger 
kommunens värde relativt lika med medelvärdet på 
de flesta områden med undantag av äldreomsorgen 
där Hyltes värde är betydligt bättre än medelkommu
nens. Idrotts- och fritidsanläggningar samt kultur 
ligger något lägre än medelkommunen. Som helhet 
ligger kommunens värde lägre än medelkommunens. 

Målet om bra service med god kvalitet visar ganska 
bra resultat när det gäller mätningarna av kommunens 
egna serviceåtaganden, avvikelsen mot uppfyllt mål är 
endast 1,9 procentenheter. 

Barn och ungas uppväxtvillkor
Att barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxt-
villkor handlar både om uppväxtmiljön för barn 
och elever som finns inom barnomsorg och skola, 
och om de förutsättningar som de unga får med 
sig i sina fortsatta liv. Grundtanken är att en bra 
uppväxt ger bra förutsättningar för att möta framtiden. 

Målet om barn och ungas uppväxtvillkor visar be-
tydligt bättre resultat i delårsbokslut 2014 jämfört 
med tidigare redovisningar. Även om mätningarna av 
delmålen gällande fullständiga betyg och gymnasiebe-
hörighet inte visar 100 procent är det uppsatta målet 
att en förbättring med 2 procent ska ske mellan åren 
uppfyllt med råge. Förbättringsarbetet som går under 
temat Hyltes Unga Framtid har gett resultat. Inom 
grundskolan arbetar verksamheten bland annat med 
förändrade arbetssätt och olika sätt att kartlägga 
grunden till bristerna. 

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

I SCB:s undersökning mättes hur nöjda invånarna är 
med möjligheterna till inflytande. Kommunens resul-
tat som helhet är bättre 2013 jämfört med mätningen 
2010, 42 poäng jämfört med tidigare 40. Betyget för 
information har förbättrats från 50 till 54 medan vär-
det för påverkan och förtroende ligger kvar på i prin-
cip samma nivå. Värdet gällande kontakt har minskat 
från 57 till 54. 

Ett av delmålen för kommuninvånarnas upplevda in-
flytande är fortfarande inte utvärderat eftersom mät-
ningen kommer att ske först efter valet hösten 2014. 
Delmålet om SCB-undersökningen Nöjd inflytandein-
dex uppnås och visar ett bättre resultat än föregående 
mätning 2010. Det finns ändå delar att arbeta vidare 
med även inom detta delmål.
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Medarbetarenkäten 2013 visade att 86 procent av kommunens medarbetare som besvarat 
enkäten är stolta över att arbeta i Hylte kommun. Resultaten i enkäten pekar på att stolthet, 
delaktighet, trygghet och framtidstro har blivit viktiga nyckelord.

Fokusområdet uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare ●

 Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Trend

✔ Mätning av andel nöjda 
medarbetare genom me-
darbetarundersökningar.

Andelen nöjda medarbetare ska up-
pgå till 75 % under 2013.

Mätning gjord genom enkätunder-
sökning nov/dec 2013. Andel nöjda 
medarbetare uppgick till 76,2 %

━

✘ Mätning av antal sökande 
per platsannons

Antal sökande per annons ska vara 
30 under 2014.

Antal sökande per annons är 19,9 vid 
delår 2014, Bokslut 2013 14,4 .

➚

✘ Mätning av Friskhälsotal 
genom statistik från per-
sonalredovisningen.

2014 ska friskhälsotalet uppgå till 
97 %.

Vid delår 2014 ligger friskhälsotalet 
på 94,2 % vilket är en minskning med 
0,9 % sedan bokslutet 2013.

➘

● Jämförelse av statistik över 
lönenivåer med jämför-
bara kommuner* utifrån 
SKL:s partsgemensamma 
lönestatistik

Hylte kommun ska ha ett löneläge 
som motsvarar jämförbara kommun-
er 2014.

Utvärderingen visar att det skiljer sig 
åt mellan olika avtalsområden men 
förhållandevis lågt på flertalet. 

➙

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

Fokusområdet består av ett övergripande mål med fyra 
delmål. Resultatet av utvärderingarna visar att två av 
målen inte uppnåtts medan övriga två helt eller delvis 
uppfyllts. 

Attraktiv arbetsgivare
Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god personal-
politik är viktigt inför framtiden. Med en allt starkare 
konkurrens om arbetskraften och då i synnerhet om 
medarbetare med högskoleutbildning är det viktigt för 
kommunen att både kunna behålla och rekrytera nya 
medarbetare i framtiden.

Rekrytering
Antal sökande per annons ligger fortsatt lågt i för-
hållande till målnivån, dock något högre än i bokslut 
2013 då det var 14,4 sökande per annons. 

Trainee Halland
Samarbetet med Region Halland och Halmstads, Var-
bergs samt Falkenbergs kommuner gällande gemen-
samt traineeprogram i Halland fortsätter under 2014. 
Programmet ska främja en långsiktig försörjning av 
ledar- och specialistbefattningar, skapa en gemensam 
arbetsmarknad och öka rörligheten inom regionen. 
Programmet ska också bidra till att underlätta genera-
tions- och kompetensväxling samt stimulera en ökad 
kreativitet och samverkan. 

Under våren har rekryteringen inför den tredje 
traineeomgången avslutats. I Hylte kommer det till 
hösten att börja en controller på ekonomienheten som 
kommer att arbeta med verksamhetsstyrning. Sedan ti-
digare finns det två medarbetare i Hylte kommun som 
deltagit/deltar i traineeutbildningen, en organisations-
utvecklare samt en kommunikatör.

Pensioner

Pensionsavgångar 2015-19 2020-24 Totalt

Omsorgsassistenter 28 43 71

Legitimerad personal (OK) 2 7 9

Lärare (grundskola o gymnasie) 16 15 31

Förskolelärare 5 7 12

Fritidspedagog 2 1 3

Barnskötare/dagbarnvårdare 4 12 16

Elevassistenter 0 2 2

Fastighet/park/anläggning 2 0 2

Köks- och städpersonal 9 9 18

Administrativ personal 13 13 26

Chefer 4 5 9

Teknisk personal 1 0 1

Övriga 4 5 9

Total 90 119 209
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Under de första sex månaderna 2014 har sex medarbetare 
gått i pension. Två medarbetare på omsorgskontoret, 
två medarbetare på kommunledningskontoret och två 
medarbetare på samhällsbyggnadskontoret. 

2014-01-01 trädde ett nytt pensionsavtal i kraft. Det 
heter AKAP-KL och är ett helt avgiftsbestämt pen-
sionsavtal som gäller för arbetstagare födda 1986 och 
senare.

Under de närmaste tio åren kommer 209 medarbe-
tare att nå pensionsåldern. Detta motsvarar cirka 25 
procent av kommunens tillsvidareanställda medarbe-
tare. De största pensionsavgångarna återfinns inom 
grupperna omsorgsassistenter och lärare

Hälsa
Friskhälsotalet ligger på 94,2 procent vid delår 2014. 
Det är en minskning med 0,9 procent i förhållande 
till såväl delårsbokslut som årsbokslut 2013. Andelen 
medarbetare med långtidssjukfrånvaro har ökat med 
12,7 procent. Det har de senaste åren varit en trend i 
hela Sverige att sjukfrånvaron ökar och tidigare ana-
lyser av sjukfrånvaron i Hylte kommun har visat att en 
betydande del har en koppling till icke arbetsrelaterade 
sjukdomar. 

Eftersom sjukfrånvaron har ökat så mycket sedan 2013 
kommer en närmare analys att göras under hösten för 
att se inom vilka grupper ökningen har skett och vad 
den kan bero på.

Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid, %      

Delår 
2014

Delår 
2013

Avvi
kelse

Totalt för alla arbetstagare 5,8 4,9 0,9

   Kvinnor 6,4 5,3 1,1

   Män 3,1 2,6 0,5

   Personer upp till 29 år 2,0 2,3 -0,3

   Personer mellan 30-49 år 5,8 4,5 1,3

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

Varav Långtidsfrånvaro* 58,2 45,5 12,7

*sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro per nämnd
Sjukfrånvaro i förhållande till 
total ordinarie arbetstid %

Sjukfrån-
varo

Varav långtids-
sjukfrånvaro

Kommunledning 3,5 59,2

Barn- och ungdom 5,0 55,8

Omsorg 7,0 60,7

Samhällsbyggnad 7,2 64,1

Arbets- och näringsliv 4,1 32,0

Totalt 5,8 58,2

Örnahallens medarbetare har under våren fortsatt, 
tillsammans med personalenheten och företagshälso-
vården, att utveckla Uppdrag hälsa och kommunens 
friskvårdsarbete vilket också uppmärksammats na-
tionellt. 

Planering pågår även för att arbeta vidare med upplevd 
stress utifrån svar i medarbetarenkät 2013 med start 
på Framtidstro till hösten. 

Utbildning i psykosocial hälsa och ohälsa
Handledare för BAM, Bättre Arbetsmiljö, genomförde 
under förra året utbildningar i psykosocial hälsa och 
ohälsa för kommunens chefer och skyddsombud. Un-
der våren 2014 har uppföljningsträffar genomförts 
som innehållit såväl repetition av höstens utbildn-
ingar som redovisning av genomförda psykosociala 
skyddsronder. Utvärderingar visar att någon form av 
årlig uppföljning inom området efterfrågas. Återkop-
pling och utvärderingar har också presenterats för den 
centrala samverkansgruppen.

Lönenivåer
Hylte kommuns lönenivåer ligger väl till när det gäller 
Kommunals avtalsområde. Inom yrkesområden som 
ställer krav på akademisk utbildning ligger däremot 
Hylte i flera fall långt under snittlönerna i förhållande 
till övriga kommuner i Halland. Trots att Hylte arbetar 
mycket med att upplevas som en bra arbetsgivare även 
på andra sätt än genom en relevant lön går det inte att 
bortse ifrån att det är ett problem att lönenivån i Hylte 
kommun ligger lägre än i andra kommuner i Halland. 

Kommunledningskontoret fick i början av året i upp-
drag av politiken att ta fram ett underlag till en långsik-
tig lönestrategisk plan. En projektplan har gjorts och 
arbetet kommer att fortsätta efter halvårsskiftet 2014.   

Löneöversyn 2014
Under årets första månader pågick ett intensivt arbete 
med 2014 års löneöversyn. I och med att alla centrala 
löneavtal var klara inför årets löneöversyn fanns en 
grundförutsättning för att lönearbetet skulle bli klart 
till den första april. 

Med goda insatser från alla inblandade parter blev ut-
fallet sådant att alla månadsavlönade fick sin nya lön 
utbetald med aprillönen. En lönestrategisk satsning 
på en miljon kronor gjordes i årets löneöversyn på de 
pedagogiska yrkena.  
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Personalförmåner
För att stärka sin arbetsgivarprofil för kommunen ett 
målmedvetet arbete genom flera olika satsningar. 

• Bruttolöneavdrag för personbil, privat hälso- och 
sjukvård med mera.

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

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

• Framtidstro – personaldagar med syftet att de 
ska vara inspirerande och utvecklande för alla 
medarbetare. Dagarna följs av aktiviteter utifrån 
de utvärderingar som görs efter varje tillfälle. Un-
der våren har kommunens arbetsplatser arbetat 
med uppdraget som gavs efter Framtidstro 2013 
och härtill pågår planering inför höstens Framtid-
strodagar. 

• Medarbetardrivet förbättringsarbete Under hösten 
2013 gick cirka 140 chefer och medarbetare en 
tredagars utbildning i Lean – medarbetardrivet 
förbättringsarbete. Lean i Hylte bygger på att ta 
till vara samtliga medarbetares kompetens och en-
gagemang. Det innebär att kommunens medarbe-
tare ska vara delaktiga i de förändringar som ska 
ske, med utgångspunkt i att ”vi ska jobba smar-
tare, inte snabbare”. 

Under våren har flera arbetsplatser startat upp 
olika typer av förbättringsarbeten. Bland annat har 
man genomfört processkartläggningar och börjat 
jobba med tavelmöten. Detta har resulterat i att 
medarbetarna kunnat identifiera och visualiserat 
förbättringsområden som de sedan arbetat med att 
åtgärda i små steg för att ständigt utvecklas mot 
att bli en så bra verksamhet som möjligt. Under 
våren bjöds alla medarbetare som gått grundkurs-
en i Lean in till en inspirationsdag tillsammans med 
Halmstads och Laholms kommun. Där fick delta-
garna tips och idéer samt ett antal goda exempel 
på hur Lean kan bidra med verksamhetsutveckling 
för kommunal verksamhet. 

• Ledarprogrammet som samtliga chefer i Hylte 
kommun under tre år haft möjlighet att delta i, 
syftar till att ge kommunens chefer förutsättningar 
för att utvecklas i sin roll. Programmet har innehål-
lit ett antal obligatoriska samt valfria kurser med 
syfte att stärka ledarrollen för dem som är chefer. 
Totalt har 66 chefer eller arbetsledare deltagit i 
programmet mellan 2011-2013 och i nuläget har 
ca 28 chefer tilldelats ett certifikat som ett bevis för 
sitt kontinuerliga deltagande i ledarprogrammet. 

Programmet har utvärderats och snittbetyget för 
kvalitén på ledarprogrammet blev ett värde på 
7,7 på en 10-gradig skala där värde ”1” är säm-
sta betyg och där värde ”10” är högsta betyg. 
Kommunens ledningsgrupp kommer under året att 
ta ställning till på vilket sätt kommunen ska arbeta 
vidare med ledarutveckling. Under våren har det 
bland annat genomförts en workshop i Ledarfo-
rum (kommunens chefsnätverk) och i KLG (kom-
munens ledningsgrupp) där information inhämtats 
om hur framtidens ledarprogram kan se ut. Ett 
samarbete med Högskolan i Halmstad har också 
inletts där en student genomför en kvalitativ un-
dersökning med ett urval av kommunens chefer. 

• Morgondagens ledare är ett samverkansprogram 
mellan kommunerna i Halland, förutom Kungs-
backa, samt Region Halland. Syftet är att arran-
gera ett kvalificerat utvecklingsprogram för att 
identifiera och utveckla nya ledare. Programmet 
riktar sig till tillsvidareanställda som har intresse, 
ambition och potential att utvecklas mot en fram-
tida chefsroll. 

Under första halvåret 2014 startade andra om-
gången av Morgondagens Ledare. Två medarbe-
tare från Hylte kommun deltar i programmet och 
ett antal kurser har genomförts för att förbereda 
deltagarna på eventuella chefsroller. Rekryteringen 
inför den tredje omgången har startat och beräk-
nas vara klar under hösten. 

• Nytt samverkansavtal trädde i kraft och stora 
utbildningsinsatser om samverkan genomfördes 
förra året. Lokala samverkansgrupper har inrät-
tats på barn- och ungdomskontoret samt på om-
sorgskontoret. Under våren har dialog förts och 
planering påbörjats inför uppföljning av samver-
kansarbetet under hösten.
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Kommunens resultat är åter positivt och uppgår vid delårsbokslut 2014  till drygt 1 mkr. Det 
är lägre än vid bokslut 2013 medan prognosen för helår 2014 visar på ett positivt resultat 
på drygt 8 mkr. Investeringstakten är fortfarande hög precis som låneskulden. De finansiella 
målen uppnås bara delvis både vid delåret och i det prognostiserade resultatet för helår 2014.

Finansiella mål uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Finansiella mål ●

Delår Prognos Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar

✘ ✔ Årets resultat ska under en femår-
speriod i genomsnitt motsvara 
minst 2 % av skatter och bidrag

Årets resultat i förhållande till skat-
ter och bidrag ska vara minst 1 %

Årets resultat i för-
hållande till skatter och 
bidrag delår 2014: 0,4 %
Prognos 2014: 1,6 %

✔ ✔ Kostnadsökningen på nämnderna 
ska inte vara högre än ökningen 
av skatter och bidrag

Nämndernas kostnadsökning får 
inte vara högre än ökningen av skat-
ter och bidrag

Nettokostnadsutveckling 
nämnder delår 2014: 2,0 %

Prognos 2014: 1,5 %

Skatteintäktsutveckl ing 
delår 2014: 3,4 %

Prognos 2014: 3,9 %

✔ ✔ Soliditeten ska under en femår-
speriod uppgå till i genomsnitt 
minst 30 %

Soliditeten ska uppgå till minst 25,2 
%

Soliditet delår 2014: 26,5 
%

Prognos 2014: 28,6%

✘ ✘ Självfinansieringen på investerin-
gar skall vara minst 80 % under 
en femårsperiod 

Nettoinvesteringar ska till minst 81 
% finansieras med egna medel

Självfinansiering delår 
2014: 64,3 %

Prognos 2014: 62,6 % 

✔ ● Nettoinvesteringen ska under en 
femårsperiod ej överstiga 10 % av 
skatter och bidrag

Nettoinvesteringen ska motsvara 
11,3 % av skatter och bidrag

Nettoinvesteringar i förhål-
lande till skatter och bidrag: 
10,2 %

Prognos 2014: 12,7 %

● ✔ Långfristiga låneskulden exkl pen-
sioner ska ej under en femårspe-
riod överstiga 50 % av anläggn-
ingstillgångarnas värde

Långfristig låneskuld exkl pensioner 
motsvarar 62,7 % av anläggning-
stillgångarnas värde

Långfristig låneskuld i 
förhållande till anläggning-
stillgångarnas värde delår 
2014: 64,9 %

Prognos 2014: 62,3 %
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Finansiell analys
Resultat och jämförelsestörande poster

Delår 
2014

Prognos 
2014

Bokslut 
2013

Delår 
2013

Årets resultat (mkr) 1,1 8,1 5,6 -3,4

Jämförelsestörande poster 
(mkr) 0,0 0,0 5,4 0,0

Årets resultat exkl jämförel-
sestörande poster (mkr) 1,1 8,1 0,2 -3,4

Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och kommu-
nalekonomisk utjämning (%) 0,4 1,6 1,1 -1,4

Hylte kommuns resultat efter sex månader uppgick 
2014 till 1,1 mkr, vilket jämfört med samma period 
2013 är en förbättring med 4,5 mkr. Det prognosti-
serade resultatet för hela året är 8,1 mkr vilket är en 
förbättring jämfört med resultatet 2013 med 2,5 mkr.

I resultatet efter sex månader ingår en kostnad för ej 
uttagen semester 2014 motsvarande 6,4 mkr. Detta be-
ror främst på att stora delar av semesteruttaget sker i 
juli och augusti, denna kostnad finns därmed inte kvar 
i prognosen för helåret. I resultatet ingår även en utran-
geringskostnad för skollokalerna i Torup på grund utav 
att lokalerna ej finns kvar längre motsvarande 0,9 mkr. 

Under första halvåret har kapitalkostnaderna på 
kommunens fastigheter varit betydligt lägre än vad 
som beräknats i hyressättningen 2014 motsvarande 
1,0 mkr. Detta kommer att påverka Stiftelsen Hylte-
bostäders resultat då de sköter driften av kommunens 
fastigheter. En reglering av Stiftelsens resultat kommer 
göras vid årets slut och i delårsbokslutet är det bokfört 
som en intäkt för kommunen även i prognosen.

Relateras periodens resultat till skatteintäkter så redo-
visade kommunen ett resultat på 0,4 procent. Generellt 
brukar ett resultat runt 2 procent betraktas som god 
ekonomisk hushållning, eftersom ett sådant resultat 
ger utrymme för att över en längre tid skattefinansi-
era större delen av normala investeringsvolymer i en 
kommun. Den uppsatta nivån för 2014 uppgår till 1 
procent och tittar man på det prognostiserade resulta-
tet för helåret uppgår resultatet till 1,6 procent vilket 
innebär att det uppsatta delmålet för 2014 uppnås.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Förändring i procent
Delår 
2014

Prognos 
2014

Bokslut 
2013

Delår 
2013

Skatteintäktsutveckling 3,4 3,9 1,9 1,9

Nettokostnadsutveckling 1,7 3,5 1,2 6,9

Nettokostnadsutveckling nämnder 2,0 1,5 2,0 3,6

Skatteintäkterna har under årets första sex månad-
er ökat med 3,4 procent jämfört med samma period 
föregående år. Skatteintäkterna samt generella stats-
bidrag och utjämning är, i resultatet för sex månader 

baserade på prognosen från Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) daterad 2014-05-02. SKL har därefter 
gjort en ny prognos under augusti månad som innebär 
ökade intäkter med 200 tkr för perioden. Skatteintäk-
terna för helåret förväntas öka med 3,9 procent jäm-
fört med 2013.

Nettokostnadsutvecklingen för perioden hamnar på 1,7 
procent vilket är något högre än helåret 2013 men be-
tydligt lägre än jämfört med samma period föregående 
år. En förklaring till den fortsatt låga ökningstakten är 
utvecklingen i Sverige i övrigt samt att organisationen 
är återhållsam inom vissa områden. Lönekostna-
derna för perioden är 1,4 procent högre jämfört med 
föregående år vilket innebär att färre löner har beta-
lats ut då löneavtalet för 2014 motsvarade 2,8 procent. 
Tittar man på prognosen för helåret ökar nettokost-
naden med 3,5 procent vilket är en betydligt högre ökn-
ingstakt än föregående år. En stor förklaring till detta 
är att 2013 fick kommunen ca 9,3 mkr i återbetalning 
från FORA som inte kommer 2014. Exkluderas ut-
betalningen 2013 blir ökningstakten 1,5 procent.

För att på lång sikt kunna bibehålla en god finansiell 
hushållning är det viktigt att nettokostnadsökningen 
inte är större än ökningen av skatteintäkter och stats-
bidrag, för perioden uppnås detta och det beräknas 
även uppnås för helåret.

Balanskravet, mkr
Delår 
2014

Prognos 
2014

Bokslut 
2013

Delår 
2013

Resultat 1,1 8,1 5,6 -3,4

Avgår vinster vid avyttring 0,0 0,0 0 0

Årets resultat efter balansravs-
justeringar 1,1 8,1 5,6 -3,4

Avgår medel till RUR 0,0 0,0 0 0

Tillkommer medel till RUR 0,0 0,0 0 0

Årets balanskravsresultat 1,1 8,1 5,6 -3,4

Balanskravsresultat från tidigare år 0,0 0,0 0 0

Summa balanskravsresultat 1,1 8,1 5,6 -3,4

Kommunen uppfyller för perioden samt i prognosen 
för helåret 2014 det lagstadgade balanskravet och det 
finns inga tidigare resultat att reglera. Under 2013 
beslutade kommunfullmäktige om lokala riktlinjer för 
hantering av resultatutjämningsreserv samt att en re-
servering från 2010 års resultat med motsvarande 2,5 
mkr skulle göras eftersom ingen ytterligare reservering 
var möjlig 2013 är den totala reserveringen totalt 2,5 
mkr. Ingen ytterligare reservering bedöms vara möjlig 
2014.
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Årets investeringar
Delår 
2014

Prognos 
2014

Bokslut 
2013

Delår 
2013

Investeringsvolym (mkr) 25,9 64,2 56,9 28,4

Investeringar/avskrivningar (%) 166,3 200,1 190,1 227,2

Investeringar/skatter och bidrag (%) 10,2 12,7 11,7 11,6

Kommunens totala investeringar för årets första sex 
månader 2014 uppgick till 25,9 mkr, vilket är en min-
skning jämfört med samma period 2013. Prognosen 
för den totala investeringen för 2014 är 64,2 mkr vilket 
motsvara 67,8 procent av den totala investeringsbudg-
eten på 94,6 mkr. Den främsta orsaken till avvikelsen 
är att Torup centrum etapp 2 inte är slutfört samt färre 
investeringar i vatten- och avlopp samt renhållning har 
gjorts än budgeterat.

Drygt 36 procent av investeringarna under hela året 
förväntas gå till färdigställandet av Örnahallen som 
invigs under augusti månad 2014. Även Bjälkagården 
i Torup kommer invigas under augusti månad och av 
den totala investeringen 2014 är det drygt 30 procent 
som har gått till detta projekt.

Relaterar man investeringarna till kommunens skat-
teintäkter hamnar siffran på 10,2 procent för peri-
oden och för helår förväntas siffran bli 12,7 procent. 
Kommunen har i sin plan att under en femårsperiod 
ska denna siffra ej överstiga 10 procent, målnivån för 
2014 är satt till 11,3 procent vilket innebär att målet 
för året inte kommer att uppnås.

Kommunen står inför en del stora investeringar de 
kommande åren vilket måste beaktas i framtida ekon-
omiska planeringar. En utmaning som kommunen 
står inför är att prioritera mellan investeringar och ta 
ställning till hur mycket som skall finansieras via skat-
teintäkter respektive lån.

Skattefinansieringsgraden av investeringar

procent
Delår 
2014

Prognos 
2014

Bokslut 
2013

Delår 
2013

Skattefinansieringsgraden av 
investeringar

64,3 62,6 62,3 32,0

Skattefinansieringen av investeringarna mäter hur stor 
andel av investeringarna som kan finansieras med de 
skatteintäkter som återstår när den löpande driften är 
finansierad. 100 procent innebär att kommunen kan 
skattefinansiera samtliga investeringar som är genom-
förda under perioden och året, vilket i sin tur inne-
bär att kommunen inte behöver låna till investeringar 
vilket leder till att kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme stärks.

Skattefinansieringsgraden av gjorda investeringar un-
der årets första sex månader uppgick till 64,3 procent 
vilket är betydligt högre än samma period 2013. För 
hela 2014 förväntas siffran bli 62,6 procent vilket är 

i nivå med bokslut 2013. Detta innebär att både de 
investeringar som gjorts och de som enligt prognosen 
kommer att genomföras under andra halvåret till hälf-
ten kan finansieras via skatteintäkter. Den resterande 
delen finansieras till stor del genom ökad upplåning.

Kommunens målsättning är att kunna skattefinansiera 
80 procent av investeringarna under en femårsperiod 
vilket innebär att investeringsvolymen som högst kan 
uppgå till ca 48 mkr förutsatt att kommunen klarar 
uppnå ett resultat som motsvarar 2 procent av skat-
teintäkter. Målnivån för 2014 är satt till 81 procent 
och är därmed inte uppfylld.

Soliditet enligt balansräkningen

procent
Delår 
2014

Prognos 
2014

Bokslut 
2013

Delår 
2013

Soliditet 26,5 28,6 28,0 27,0

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga fi-
nansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som har finansierats med skat-
teintäkter.

Kommunens officiella soliditet enligt balansräkningen 
har under de senaste åren hamnat runt 30 procent och 
är lite lägre för delåret, 26,5 procent. Prognosen för 
bokslut 2014 innebär en soliditet motsvarande 28,6 
procent vilket är i nivå med tidigare år. Ett viktigt krit-
erium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten 
över en längre period inte försvagas utan utvecklas i en 
positiv riktning vilket medför att kommunen blir min-
dre skuldsatt och ökar det finansiella handlingsutrym-
met.

Kommunens målsättning är att soliditeten under en 
femårsperiod skall uppgå till minst 30 procent. Mål-
nivån för 2014 är satt till 25,2 procent och kan därmed 
anses vara uppfylld både för perioden och för helåret 
enligt prognosen för 2014.

Soliditet inklusive samtliga pensionsför
pliktelser

procent
Delår 
2014

Prognos 
2014

Bokslut 
2013

Delår 
2013

Soliditet inkl samtliga 
pensionsförpliktelser och 
löneskatt

-17,4 -15,3 -21,1 -24,7

Ett annat soliditetsmått som har blivit allt vanligare 
när kommuner jämförs är att inkludera kommunens 
pensionsförpliktelser som är äldre än 1998 och som lig-
ger utanför balansräkningen. Görs detta i kommunen 
uppgår soliditeten för delåret till -17,4 procent jäm-
fört med -24,7 procent samma tid 2013. För helåret 
förväntas siffran bli -15,3 procent jämfört med -21,1 
procent 2013. Genomsnittet för detta soliditetsmått 
ligger bland svenska kommuner på ca 3-4 procent.
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Kommunalskatt
2014 är den totala kommunalskatten i Hylte 31,87 
procent av den kommunala beskattningsbara förvärvs-
intäkten. Den primärkommunala skatten är 21,45 
procent medan landstingskatten till Region Halland är 
10,42 procent.

Likviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsik-
tiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökad 
kassalikviditet i kombination med en oförändrad el-
ler förbättrad soliditet är ett tecken på att en kom-
muns totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 
Kommunens kassalikviditet var vid delåret 89,3 pro-
cent vilket är en stor förbättring jämfört med delåret 
2013. Prognosen för likviditeten vid årets slut är 71,6 
procent.

I kommunens kortfristiga skulder ingår en semester-
löneskuld som utgör ca 27 procent, denna skuld för-
ändras normalt inte i någon större omfattning under 
åren och utgör därmed ingen större belastning för lik-
viditeten. Detta innebär att en nivå motsvarande 73 
procent tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen 
för kommunen. 

Det kan konstateras att både vid delåret och i prog-
nosen är kommunens kortsiktiga betalningsberedskap 
god. För att säkerställa den kortsiktiga betalnings-
beredskapen ytterligare har kommunen en checkkredit 
motsvarande 50 mkr att tillgå med förmånliga villkor.

Pensionsåtagande

Mkr
Delår 
2014

Prognos 
2014

Bokslut 
2013

Delår 
2013

Kortfristig skuld 10,3 15,0 14,3 10,2

Avsättning 9,1 9,2 9,1 8,7

Pensioner som ansvars-
förbindelse

245,5 242,4 258,9 264,8

Total pensionsförpliktelse 264,9 266,6 282,3 283,7

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löne-
skatt uppgick efter årets första sex månader till 264,9 
mkr varav 245,5 mkr eller 92,7 procent avser åtagande 
äldre än 1998, de så kallade pensionsförpliktelserna i 
ansvarsförbindelsen. Vid årets slut förväntas det tota-
la åtagandet att hamna på 266,6 mkr där 242,4 mkr 
avser åtaganden äldre än 1998. 

Pensionskostnaderna inklusive löneskatt uppgick vid 
delåret till 13,6 mkr vilket jämfört med samma pe-
riod föregående år är en minskning med 0,8 mkr. I 
kostnaderna ingår bland annat utbetalningar av fram-
förallt pensioner från pensionsförpliktelserna i ans-
varsförbindelsen med 2,0 mkr samt avgiftsbestämd 
ålderspension (FÅP) med 6,1 mkr.

Långfristiga skulder
Under årets sex första månader 2014 har de långfris-
tiga lånen ökat med 39,4 mkr, den totala låneskulden 
uppgår till 312,3 mkr och är fördelad på nio lån varav 
åtta är hos Kommuninvest och ett hos Södra Hestra 
Sparbank. Risken sprids genom att lånen har olika för-
fallodagar och rörlig eller fast ränta.

Ett utav kommunens finansiella mål är att de långfris-
tiga skulderna inte ska överstiga 50 procent av kom-
munens anläggningstillgångar under en femårsperiod, 
målnivån för 2014 är satt till 62,7 procent. Vid delåret 
uppgår skulderna till 64,9 procent av anläggningstill-
gångarna vilket är en högre andel än vid samma tid 
2013. Prognosen för helåret 2014 visar på att skulder-
na kommer uppgå till 58,1 procent av anläggningstill-
gångarna och därmed kommer inte målet för 2014 att 
uppnås.

Kommunens borgensåtaganden för lån
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till 
kommunens bostadsstiftelse, men även för externa 
verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande 
för lån uppgick vid delåret 2014 till 113,4 mkr, vilket 
är i samma nivå som föregående år. Av kommunens 
totala borgensåtagande är 98,8 procent beviljade till 
kommunens bostadsstiftelse. Någon större risk i detta 
borgensåtagande föreligger inte i dagsläget.

Under 2010 ingick kommunen en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som var 
medlemmar har ingått likalydande borgensförbindel-
ser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett 
avtal om hur ansvaret ska fördelas på varje med-
lemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensan-
svaret.

Budgetavvikelse 
En förutsättning för en ekonomi i balans är god budget 
följsamhet i verksamheterna. En stor medvetenhet har 
funnits i hela kommunens organisation, där stort fokus 
hela året har varit att hålla sin budget. 

Jämfört med budget redovisar kommunen en negativ 
avvikelse med 4,3 mkr för årets första sex månader, 
då kommunen budgeterade ett resultat på 5,3 mkr. 
Exkluderas förändringen av semesterlöneskulden som 
inte är budgeterad så uppgår avvikelsen till 2,1 mkr 
vilket innebär ett positivt resultat motsvarande 7,5 
mkr. För helåret förväntas avvikelsen hamna på 1,5 
mkr jämfört med det budgeterade resultatet på 6,6 
mkr.

Tittar man på nämndernas avvikelse vid delåret visar 
det en positiv avvikelse på 0,7 mkr jämfört med bud-
get. För helåret prognostiseras däremot en negativ av-
vikelse på 0,2 mkr. Även avskrivningar och kapital
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kostnader avviker mycket jämfört med budgeten, detta 
beror på att endast 67 procent av totala investering-
sutrymmet för 2014 beräknas förbrukas. 

Bankgaranti
Efter krav från Länsstyrelsen har kommunen under 2014 
tagit en bankgaranti motsvarande 45 mkr för att uppfylla 
kravet om ekonomisk säkerhet för deponiverksamheten 
vid Borabo deponi. Motivet till detta handlar om att 
säkerställa fullgörandet av de skyldigheter som gäller 
för deponiverksamheten. Den ekonomiska säkerheten 
motsvarar de kostnader som uppkommer om åtgär-
derna måste utföras. Säkerheten ställs på kostnader för 
sluttäckning, hantering av lakvatten samt kontroller 
och övervakning under 30 år efter att deponin har slut-
täckts. 

Kommunkoncernen
I koncernen ingår Hylte kommun och Bostadsstiftelsen 
Hyltebostäder. Koncernen hade 753,5 årsarbetare per 
2014-06-30. Av dessa var 22,8 anställda hos Hylte-
bostäder. 

Hyltebostäder svarar för tre områden: fjärrvärme, 
bostäder och förvaltning av kommunens fastigheter. 
Hyltebostäder beräknas lämna ett positivt resultat 
med 4-5 mkr vid årets slut. Det prognostiserade resul-
tatet förklaras med låga kostnader för fjärrvärme på 
grund av mild vinter, förändrad momshantering och 
låg vakansgrad av bostäder. En västenlig händelse för 
Hyltebostäder första halvåret har varit att renove-
ringen av Storgatan 4 påbörjats. Under 2015 kommer 
21 moderna lägenheter bli inflyttningsbara.

Sedan 2012 sköter Hyltebostäder förvaltningen 
av kommunens fastigheter. Fastighetsförvaltnin-
gen medför att kommunen, som äger fastigheterna, 
får intäkter i form av kallhyra samt ökade kost-
nader för de numera externt hyrda fastigheterna.
För Hyltebostäders del är förvaltningen av kommun-
fastigheterna alltid ett nollsummespel. Enkelt uttryckt 
innebär detta att om Hyltebostäder redovisar över-
skott alternativt underskott ska detta regleras mot 
kommunen. Regleringen bokförs på kommunstyrel-
sen. På grund av försenade investeringar är prognosen 
för kommunfastigheterna 1 mkr. Detta har beaktats i 
kommunens prognostiserade resultat på 8,1 mkr.  

Avslutande kommentarer
Hylte kommuns ekonomiska resultat är positivt för 
tionde året i rad. Resultatet för delåret 2014 uppgår 
dock enbart till 1,1 mkr främst beroende på kostnads-
bokföringen av semesterlöneskulden motsvarande 6,4 
mkr. Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat 
på 8,1 mkr eller 1,6 procent av skatteintäkter och ge-
nerella bidrag. Det är högre än kommunens kortsiktiga 

resultatmål på 1,0 procent men dock lägre än det lång-
siktiga resultatmålet på 2,0 procent. Det prognostise-
rade resultatet är 1,5 mkr bättre än budgeterat resultat.

Kommunen har en fortsatt hög investeringstakt dock 
lite lägre än tidigare år. Kommunen står inför en del 
stora investeringar de kommande åren vilket måste 
beaktas i framtida ekonomiska planeringar. En utma-
ning för kommunen är att prioritera mellan investe-
ringar och ta ställning till hur mycket som skall finan-
sieras via skatteintäkter respektive via lån. Kommu-
nens låneskuld är i dagsläget en riskfaktor för fram-
tida räntehöjningar. Kommunen har en låneskuld som 
uppgår till 64,9 procent av kommunens anläggning-
stillgångar.

Inför 2015 kommer skatteintäkter och generella bidrag 
för kommunen att öka med 4,2 procent. Främsta or-
saken till detta är att det nya kostnadsutjämningssys-
temet har börjats införas. En ytterligare faktor som 
kan göra att skatteintäkterna ökar ytterligare är att 
befolkningen i kommunen fortsätter att öka. Den upp-
skattade siffran på antal invånare i kommunen den 19 
augusti 2014 är 10 145 vilket är 144 invånare fler än 
vid årsskiftet. 
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19 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i tre olika 
enheter; ekonomi- och IT-enheten, personalenheten 
samt information- och kanslienheten där även bib-
lioteken ingår. 

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

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

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

26 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.

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

Innehåll

För att ge en snabb överblick av resultatet av utvärde-
ringen av målen används symboler

✔ Betyder att serviceåtagandet är uppfyllt
● Betyder att serviceåtagandet delvis är uppfyllt

✘ Betyder att serviceåtagandet inte är uppfyllt

▬ Betyder att serviceåtagandet inte är utvärderat

Teckenförklaring

Kommunens verksamheter 
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i korthet

Avvikelse delårsbokslut: 1 950 tkr
Avvikelse prognos 2014: 1 961 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Nämnd- och styrelseverksamhet

• Ekonomi- och IT enhet

• Informations- och kanslienhet

• Personalenhet

• Bibliotek

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingson
Ansvarig kontorschef: Per Borg

Kommunstyrelsen

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

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har åtta kvalitetsmål i form av ser-
viceåtaganden för serviceområdet Bibliotek. Av dessa 
är det fyra mål som inte kunnat utvärderas då de mäts 
årsvis. De mål som är utvärderade är uppfyllda, exem-
pelvis har kulturbidrag till olika kulturföreningar delats 
ut till ett värde av 130 tkr. Ytterligare ett mål som upp-
nåtts är antalet utställningar. Biblioteket har som mål 
att arrangera minst tio olika utställningar per år. Detta 
mål är redan uppnått vid halvårsskiftet.

Styrelsen uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse med 1 950 tkr 
efter första halvåret. De verksamheter som bidrar mest 
till avvikelsen är fördelade lokalkostnader och kom-
munledningskontoret. Fördelade lokalkostnader re-
dovisar en kraftig avvikelse på grund av försenade in-
vesteringsprojekt. Kommunledningskontorets avvikelse 
beror framförallt på vakanta tjänster. 

Vid årets slut prognostiseras en avvikelse med 1 961 tkr. 
Nämnd- och styrelseverksamhets prognostiserade av-
vikelse beror på kapitalkostnader för läsplattor. På 
grund av förseningen med Bjälkagården har biblio-
teket haft dubbla hyreskostnader från januari till 
augusti. Mot denna bakgrund är prognosen nega-
tiv med 200 tkr. Under 2014 bokförs återsökt moms 
på fördelade lokalkostnader vilket beräknas ge en 

intäktsförstärkning. I kombination med försenade 
investeringsprojekt beräknas avvikelsen mot budget 
vid helår bli 1 720 tkr. Slutligen prognostiserar kom-
munledningskontoret en avvikelse med 500 tkr vilket 
förklaras med vakanta tjänster. Sammantaget ger detta 
en avvikelse med 1 961 tkr vid årets slut.

Framtiden
Till hösten kommer mycket hända i kommunen. Bland 
annat fyller Hylte kommun 40 år. Lördagen den 30 
augusti är inledningen på en jubileumsvecka då det 
händer mycket runt om i Hylte kommun. Startskottet 
går i Hyltebruk med invigning och fortsätter i Långaryd 
med guidade turer i Långarydsläktens fotspår. Veckan 
avslutas med Tågdagarna i Landeryd helgen efter.   

Informationsenheten har under året aktivt arbetat med 
framtagande av en e-strategi som förväntas bli antagen 
av kommunfullmäktige i höst. E-förvaltning definieras 
som verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som 
drar nytta av informations- och kommunikationsteknik, 
kombinerat med organisatoriska förändringar och nya 
kompetenser. En genomtänkt och långsiktig satsning på 
informationsteknologi bidrar till att utveckla Hylte till 
en mer attraktiv kommun att bo och verka i.

Under de närmsta tio åren kommer en fjärdedel av 
Hylte kommuns medarbetare att nå pensionsåldern. Då 
kvalificerad kompetens och akademisk utbildning är 
något som är mycket viktigt och kanske ännu viktigare 
i framtiden måste kommunen öka sitt rekryteringsom-
råde och fortsätta jobba med att få Hylte kommun till 
att bli en attraktiv arbetsgivare.

Viktiga händelser första halvåret

• I maj var det val till Europaparlamentet och 
valet genomfördes på ett utmärkt sätt. Förtid-
sröstningen i Hyltebruk hölls för första gången 
i kommunhuset och var välbesökt.

• Lyncprojektet är genomfört i sin första fas. Nu 
har användare i det administrativa kommun-
nätet tillgång till verktyget och kan kommuni-
cera med varandra i text, tal och video.

• Som ett led i arbetet med att effektivisera 
och kvalitetssäkra ärendehanteringen har en 
kontorshandbok tagits fram av kommunens 
nämndsekreterare.

• Under våren har rekryteringen inför den tredje 
traineeomgången avslutats och en controller 
som kommer att arbeta med verksamhets-
styrning har rekryterats till ekonomienheten.
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Delåret i siffror (tkr)

Verksamhet Budget 2014
Prognos 

2014
Avvikelse 
prognos

Budget 
6 mån

Delårsbok-
slut

Avvikelse 
delår

Nämnds- och styrelsevht 2 386 2 496 -110 1 193 1 213 -20

Stöd till politiska partier 571 571 0 286 528 -243

Övrig verksamhet 4 230 4 180 50 2 115 1 864 251

Facklig tid 1 419 1 419 0 710 745 -35

Näringslivsfr åtgärder 135 135 0 68 46 22

Allmän kulturverksamhet 269 269 0 134 184 -49

Bibliotek 4 764 4 964 -200 2 382 2 425 -43

Fördelade lokalkostnader 0 -1 720 1 720 0 -1 467 1 467

Kommunledningskontoret 22 741 22 241 500 11 496 10 895 600

Total 36 516 34 555 1 961 18 383 16 433 1 950

Kommunledningskontoret samlar regelbundet kommunens samtliga chefer 
för information och utbildningar.
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Räddningsnämnden

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.

Ekonomisk analys
Räddningsnämnden redovisar en negativ avvikelse med 
112 tkr efter första halvåret. En bidragande faktor är 
sänkt bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap (MSB). Den del av bidraget som är avsedd 
att täcka kostnader för förrådshållning är avvecklad. 
Dock kvarstår motsvarande kostnad för krishantering. 
Denna orsak, i kombination med nytt avtal för heltids-
arbetande brandmän, förklarar även den prognos som 
pekar på en negativ avvikelse med 150 tkr vid årets 
slut. Det nya avtalet börjar gälla den 1 oktober och 
kommer resultera i en kostnadsökning med cirka 150 
tkr per år.

Framtiden
Ekonomin för räddningsnämnden är ansträngd. Då 
nämnden vid bokslut 2013 uppvisade en negativ av-
vikelse med 247 tkr inleddes en organisationsutred-
ning. Utredningen blev klar under våren och kunde 
identifiera en rad olika orosmoln. Ett orosmoln är 
neddragningarna på Stora Enso. En konsekvens av 
företagets neddragningar är minskad efterfrågan på 
utbildningstillfällen och på så sätt minskade intäkter 
för räddningstjänsten. 2015 är bedömningen att ett 
intäktsbortfall drabbar räddningstjänsten med ungefär 
200 tkr.

Möjligheten att hålla nettokostnaderna på en jämn 
nivå blir allt svårare. På grund av förändrade förutsätt-
ningar gör nämnden bedömningen att den ram som 
står till förfogande de kommande tre åren är alltför 
snäv om nuvarande verksamhet ska bedrivas med god 
kvalitet. Om befintlig verksamhet ska bibehållas måste 
ramen för räddningstjänst justeras upp med 500 tkr 
inför 2015. Vidare behöver ramen för krisberedskap 
justeras upp med 100 tkr inför 2015, dels på grund av 
reducerat statligt bidrag från MSB och dels på grund 
av att överskridande kostnader inte längre ska bok-
föras på räddningstjänsten.

Viktiga händelser första halvåret

• 18 ansökningar om annan behörig sotare har 
beviljats.

• I juni tog kommunfullmäktige beslut om att 
en ny förstabil ska upphandlas.

• En länsgemensam utbildning om hantering 
av självmordsfall har genomförs av samtliga 
räddningstjänster i Halland.

• En organisationsutredning har utförts.

• Riktlinjer för hot och våld mot förtroende-
valda har utarbetats och antogs av kommun-
fullmäktige i juni. 

Delåret i siffror (tkr)

Verksamhet
Budget 

2014
Prognos 

2014
Avvikelse 
prognos

Budget 
6 mån

Delårsbok-
slut

Avvikelse 
delår

Räddningstjänst 9 806 9 856 -50 4 903 4 973 -70

Krishantering 0 100 -100 0 42 -42

Total 9 806 9 956 -150 4 903 5 015 -112

Nämnden i korthet

Avvikelse delårsbokslut: -112 tkr
Avvikelse prognos 2014: -150 tkr

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

• Räddningstjänst

• Tillsynsverksamhet

• Tillstånd brandfarlig och explosiv vara

• Brandskyddsutbildning

• Rådgivning

• Krisberedskap

Ansvarig ordförande: Henrik Erlingson
Ansvarig kontorschef: Magnus Åman

Räddningsnämnden
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Nämnden i korthet

Avvikelse delårsbokslut: 603 tkr
Avvikelse prognos 2014: -547 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: Åke Morin
Ansvarig kontorschef: Mats Andresen

Samhällsbyggnadsnämnden verkar för en god bebyggd 
miljö. Nämnden ska uppmärksamt följa den allmän-
na utvecklingen inom kommunen och dess närmaste 
omgivning samt ta de initiativ som behövs för att be-
vaka att de lagar och regler som gäller inom plan- och 
byggverksamheten följs. 

Måluppfyllelse
Nämnden har 13 kvalitetsmål i form av serviceåtaganden 
fördelade på fyra områden. Av 13 mål är 11 helt 
uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett inte uppfyllt.  

● Avfall

�✔ Bygglov värmepumpar och avlopp

�● Gator och vägar

�✔ Vatten och avlopp

Åtagandet som inte uppfyllts gäller målet om upptag-
ning/gatusopning på gator som faller på kommunens 
ansvar. Målet är att upptagning/gatusopning ska vara 
genomförd senast den 30 april. I avsaknad av tecknat 
avtal med leverantör kunde ingen upptagning/sopning 
genomföras inom satt målbild. 

Avfall har ett mål som är delvis uppfyllt. Målet 
gäller hämtning av avfall inom två dygn efter mot-
tagen anmälan. Under våren registrerades ett 
fåtal händelser där detta mål inte kunde uppnås.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet �●

Ekonomisk analys
Efter sex månader redovisar samhällsbyggnadsnämn-
den en avvikelse med 603 tkr. Den verksamhet som 
bidragit mest till avvikelsen är miljö- och hälsoskydd 
myndighetsutövning. Verksamheten har haft vakanta 
tjänster vilket resulterat i en kraftig avvikelse. De här 
tjänsterna är nu tillsatta. Ytterligare en anledning till 
avvikelsen är att verksamhetens intäkter till stor del 
inkommer under första halvåret. Vid årets slut prog-
nostiseras en avvikelse med 200 tkr, beroende på de 
tidigare vakanta tjänsterna. 

Fysisk och teknisk planering uppvisar en negativ av-
vikelse med 354 tkr. Avvikelsen beror på en trend med 
färre bygglovsansökningar. Denna trend ser inte ut att 
brytas. Vid årets slut prognostiseras en avvikelse med 
200 tkr vilket förklaras med en kommande försäljning 
av skogsprodukter. Försäljningen beräknas ge en intäkt 
om 500-600 tkr. 

På grund av försenade investeringar redovisar vatten-
försörjning och avlopp en avvikelse med 353 tkr. Av-
vikelsen har periodiserats som en förutbetald intäkt. 

Efter sex månader redovisas av bostadsanpassning en ne-
gativ avvikelse med 150 tkr. Under kommande halvår 
spås en trend med färre ärenden. Prognosen är dock 
fortsatt negativ, 600 tkr. Bostadsanpassning är med sin 
prognos den verksamhet som ligger till grund till den 
prognostiserade avvikselen för nämnden som helhet, 
-547 tkr.

Framtiden 
Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär att 
arbetet med sanering- och underhållsarbeten kommer 
att fortskrida. Vinsterna med sanering är en reducerad 
mängd tillskottsvatten till samtliga avloppsreningsverk. 
I sin tur resulterar detta i en mindre förbrukning av 
energi och kemikalier samt mindre risk för brädd-
ningar. 

Vattentäkten Björnaryd kommer anläggas med en by-
pass i syfte att förhindra risken för kontaminering av 
infiltrationsanläggningen.

En revidering av VA-strategin har inletts. Den revi-
derade rapporten sträcker sig över 5-6 år. Rapporten 
kommer informera om de investeringar som har utförts 
och de investeringar som kommer utföras de kom-
mande sex åren.

Samhällsbyggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden

Delåret i siffror (tkr)

Verksamhet
Budget 

2014
Prognos 

2014
Avvikelse 
prognos

Budget 
6 mån

Delårs-
bokslut

Avvikelse 
delår

Nämnds- och styrelsevht 521 521 0 260 260 0

Fysisk och teknisk planering 4 024 3 824 200 2 105 2 459 -354

Gator, vägar och parkering 5 913 5 913 0 2 956 2 999 -43

Parker 1 492 1 492 0 746 635 111

Miljö- och hälsoskydd 1 931 1 731 200 965 139 826

Miljö- och hälsoskydd hållbar utveckling 97 97 0 48 48 0

Alkoholtillstånd 140 140 0 70 -3 73

Administration Samhällsbyggnadskontoret 86 86 0 43 43 0

Idrotts- och fritidsanläggningar 565 565 0 282 305 -23

Bostadsanpassning 2 134 2 734 -600 1 067 1 217 -150

Färdtjänst 1 396 1 396 0 698 710 -12

Vattenförsörjning och avlopp -191 0 -191 -96 -449 353

Avfallshantering -113 0 -113 -4 -64 60

Försäljning av verksamhet internt -42 0 -42 -14 -199 178

    Lokalvården -28 0 -28 -7 -220 206

    Kostenheten -14 0 -14 -7 20 -27

Summa 17 951 18 497 -547 9 128 8 112 1 016

Avsättning deponi  60 -60

Förutbetald intäkt Vatten och avlopp     353 -353

Total 17 951 18 497 -547 9 128 8 525 603

Viktiga händelser första halvåret
• ELIN är ett skåp där trasiga glödlampor och ut-

tjänta batterier kan lämnas. De finns nu i alla 
kommunens livsmedelsbutiker.

• Under våren har Deromesågen prövats ur 
miljösynpunkt. Ett nytt tillstånd har beviljats 
enligt miljöbalken. 

• Relining har genomförts i Rydöbruk. Avsikten 
har varit att reducera inläckage av tillskotts-
vatten till reningsverken. 

• Samtliga av kommunens badplatser har blivit 
tillgänglighetsanpassade. Matlagning i Malmagårdens kök
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Grunden i arbets- och näringslivsnämndens verksam-
het bygger på en arbetslinje för vuxna. För att det ska 
finnas en väl fungerande arbetsmarknad krävs ett bra 
företagsklimat i kommunen. Folkhälsoarbetet syftar 
till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

Måluppfyllelse
Arbets- och näringslivsnämnden har totalt 14 
kvalitetsmål i form av serviceåtaganden fördelade på 
tre serviceområden. Alla utom två är uppfyllda, 

�● Arbete och stöd

● Fritid och folkhälsa

✔ Företag

Inom serviceområdet Arbete och stöd har service-
åtagandet om skuldsanering inte kunnat uppnås. Or-
saken är hög arbets belastning på en heten på grund av 
ökat antal ärenden gällande försörjnings stöd. Inom 
Fritid och folkhälsa har renoveringen av Örnahallen 
gjort att serviceåtagandet gällande öppettider på Häl-
socenter inte kunnat uppnås.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet �●

Ekonomisk analys
Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut 2014 
visar en avvikelse mot budget på 487 tkr. Vid bokslut 
2014 prognostiseras en positiv avvikelse mot budget 
på 900 tkr.

Inom försörjningsstöd fortsätter trenden och kostna-
derna ökar. Den huvudsakliga orsaken till detta är ett 
ökat ärendeinflöde. Samtidigt får man inte glömma att 

Hylte nu har en arbetslöshet som är högre än tidigare, 
dock är den fortfarande något lägre än i riket. 

Kostnaderna för missbruksvård beräknas i nuläget 
vara i nivå med budget men verksamheten för övrig 
vuxenvård har i delårsbokslutet en negativ avvikelse 
mot budget på 294 tkr. Kostnaden beräknas ligga kvar 
i samma nivå till bokslutet, prognosen ligger på en ne-
gativ avvikelse med 300 tkr.

Verksamheten för flyktingmottagande har i prognosen 
för 2014 en positiv avvikelse mot budget på 3 000 tkr. 
Avvikelsen fonderas vid årsskiftet och ska täcka kost-
nader för flyktingverksamheten kommande år.

Örnahallens Hälsocenters intäkter har första halv-
året blivit lägre än budgeterat, anled ningen är den 
stora renoveringen som genomförts. Förbättringar i 
entré- och kassasystem har har medfört ökade drift-
kostnader. Under renoveringen har delar av personalen 
varit föräldralediga eller projektanställda på annat håll 
vilket har lett till minskade personalkostnader, något 
som har hjälpt delårsavvikelsen att bli mindre. 

Framtiden
Arbetsmarknadsenheten kommer att stärka upp orga-
nisationen för att anpassa den för det ökade antalet 
flyktingar. Enheten kommer också att delta i det nya 
integrationsprojektet som drivs genom kommunsty-
relsen. 

Inom näringslivsområdet kommer man färdigställa ett 
strategiskt näringslivprogram och arbeta vidare med 
att stärka kontakten med de lokala företagen. 

Uppdrag Hälsa och liknande hälsoinsatser kommer att 
vidareutvecklas. Den ständiga viljan för att förbättras 
är en stor del till varför många av dessa projekt blir så 
lyckade. 

På Örnahallens Hälsocenter kommer många för-
ändringar att ske, man ska försöka arbeta för att nå 
fler målgrupper, öka öppettider/tillgängligheten och en 
bokningstjänst på internet kommer att erbjudas.

Nämnden i korthet

Avvikelse delårsbokslut: 487 tkr
Avvikelse prognos 2014: 900 tkr

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

• Arbete och försörjning (Arbetsmarknadsenheten)

• Individ och familjeomsorg för vuxna (IFO)

• Fritid och Folkhälsa

• Företag (Näringslivsservice)

• Turism

Ansvarig ordförande: Lennart Ohlsson
Ansvarig kontorschef: Christer Grähs

Arbets- och näringslivsnämnden
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Arbets- och näringslivsnämnden

Delåret i siffror (tkr)

Verksamhet
Budget 

2014
Prognos 

2014
Avvikelse 
prognos

Budget 
6 mån

Delårsbok-
slut

Avvikelse 
delår

Nämnds- och styrelseverksamhet 399 399 0 199 175 24

Näringslivsfrämjande åtgärder 1 247 1 247 0 623 674 -51

Turistverksamhet 462 522 -60 231 286 -56

Allmän fritidsverksamhet 1 611 1 561 50 806 748 58

Stöd till studieorganisationer 300 300 0 150 150 0

Idrotts- och fritidsanläggningar 10 966 10 976 -10 5 483 5 531 -48

Kontorsövergripande 1 680 1 680 0 840 752 88

Institutionsvård för vuxna 1 388 1 388 0 694 582 112

Öppna insatser för vuxna 717 697 20 358 336 23

Övrig vuxenvård 304 604 -300 152 446 -294

Ekonomiskt bistånd 7 842 10 042 -2 200 3 921 5 430 -1 509

IFO ärendehandläggning vuxen 3 735 3 835 -100 1 867 1 860 8

Flyktingmottagande -238 -3 738 3 500 -119 -2 351 2 233

Arbetsmarknadsåtgärder 4 590 4 590 0 2 295 2 397 -102

Total 35 003 34 103 900 17 501 17 014 487

Viktiga händelser första halvåret

• Renoveringen av Örnahallen har slutförts och 
återinvigning sker den 30 augusti 2014 i sam-
band med att kommunen firar 40 år.

• Fortsatt stort flyktingmottagande i Hylte kom-
mun, I år beräknas det komma upp till 150 
flyktingar.

• Hylte kommun deltar i samverkansprojekt 
för att stärka missbruksvården i Halland, ett 
förslag går ut på remiss om gemensam be-
roendemottagning i Halland.

• Tillsammans med övriga kommuner i Halland 
och region Halland arbetar Hylte för att kunna 
erbjuda stöd till nya företagare och företagare 
som vill utveckla sitt företag.

• Boost Hylte är ett projekt som Hylte kommun 
är medfinansiär i, den största finansiären är 
Leader Halland. Projektet pågår under hela 
2014 och har mottagits mycket väl.

Cykelreparation i MP-huset
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Nämnden i korthet

Avvikelse delårsbokslut: - 3 159 tkr
Avvikelse prognos:  - 2 870 tkr

Ansvarsområden
Kvalitet, uppföljning och utvärdering inom 
följande verksamhetsområden:

• Barnomsorg

• Grundskola

• Grundsärskola

• Gymnasieskola

• Gymnasiesärskola

• Vuxenutbildning samt SFI (svenska för invandrare)

• Familjecentralen

• Ensamkommande flyktingbarn

• Kulturskolan

Ansvarig ordförande: Tommy Edenholm
Ansvarig kontorschef: Mikael Falk/ 
                                  tf Margaretha Johansson

Hylte kommun vill ge alla barn och elever kunskap, 
trygghet och en stabil plattform inför framtiden. 
Många av skolorna har en profil med inriktningen utom-
huspedagogik och hälsa. Gymnasieskolorna i Hylte är 
uppdelade på tre enheter, Vildmarksgymnasiet, Trainee 
(lärlingsutbildningen) och Introduktionsprogram-
men, alla gymnasieelever har möjlighet att fritt välja 
nationellt program. Från och med 2012 ingår också 
vuxenutbildningen i Barn och ungdomsnämnden.

Måluppfyllelse
Barn och ungdomsnämnden har totalt 35 kvalitetsmål 
i form av serviceåtaganden för delade på sex serviceom-
råden. Fem av dem har inte ut värderats och av de övri-
ga är 19 helt uppfyllda, nio delvis uppfyllda. och två  
ej uppfyllda. 

�● Förskola

�●� Fritidshem

�●� Grundskola

�●� Gymnasieskola

�● Vuxnas lärande

✔� Familjecentralen

Inom grundskolan når man inte helt måluppfyllelsen att 
ge alla grundskoleelever gymnasiebehörighet. Andelen 
avgångselever i årskurs 9 som är behöriga till gymna-

siet uppgår till 92 procent, en ökning med 11,8 procent 
från förra året. I arbetet med ”Hyltes unga framtid” 
riktar man bland annat in sig på förändrade arbetssätt 
som skall sträva mot ökad måluppfyllelse, olika sätt att 
kartlägga grunden till bristerna och analys av nuläget 
för förändring har därmed gett utdelning.

 För andelen elever som når högskolebehörighet efter 
avslutat gymnasium har resultaten tydligt förbättrats. 
100 procent av Traineegymnasiets elever och 79 pro-
cent av Vildmarksgymnasiets elever avslutade gymnasi-
et 2013 med en yrkesexamen. Gymnasiets mål att un-
dervisning ska ske av lärare som har kompetens inom 
sitt område anses uppfyllt då den totala behörigheten 
inom kärnämnena uppgår till 90 procent. Vid 
vuxenutbildningen pågår ett utvecklingsarbete för 
att erbjuda utbildning i enlighet med skollagens be
stämmelser samt med möjligheter att möta efterfrågan 
på utbildning från enskilda och näringslivet.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomisk analys
Barn och ungdomsnämnden uppvisar en negativ av-
vikelse för perioden januari till juni med 3 159 tkr. 
Nämnden har tilldelats 786 tkr från fonderade flyk-
tingmedel och en tilläggsbudget på 5 509 tkr. Vid årets 
slut beräknas en negativ avvikelse med 2 870 tkr. 

De största avvikelserna finns inom förskola, grund-
skola och gymnasieskolan. Inom förskolan förklaras 
avvikelsen dels av tjänster som tillsatts för barn med 
mycket speciella behov men främst för köp av verk-
samhet från annan huvudman. Grundskolans avvikelse 
beror också på personalkostnader för elever med be-
hov av särskilt stöd. 

Höstterminens sökningar till gymnasieskolan är ännu 
oklara och det råder även tveksamheter med prisbilden 
från andra kommuner. Cirka fem procent av eleverna 
går fyra år i gymnasieskolan, flyttar till Hylte under 
sin gymnasietid, går ett år på IM (introduktionspro-
grammen) eller byter program. Negativ avvikelse för 
gymnasieskola och gymnasiesärskola vid årets slut 
beräknas till 3 300 tkr och för vuxenutbildningen 
beräknas ingen avvikelse.

Framtiden
Barn och ungdomsnämnden fortsätter det priori-
terade arbetet mot att fler elever i Hylte kommun 
når målen för grundskolan och når behörighet till 
gymnasieskolans nationella yrkes- eller studieförbere-
dande program. De elever som avslutat grundskolan 
som inte når behörighet till nationellt program skall 
ges bästa förutsättningar att inom introduktionspro-

Barn- och ungdomsnämnden
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Barn- och ungdomsnämnden

Delåret i siffror (tkr)

Verksamhet
Budget 

2014
Prognos 

2014
Avvikelse 
prognos

Budget 
6 mån

Delårsbok-
slut

Avvikelse 
delår

Nämnd och styrelse 475 475 0 237 218 19

Kulturskola 2 060 2 060 0 1 020 992 28

Fritidsgårdar 174 144 30 87 80 7

Öppen förskola 503 503 0 251 233 19

Förskola, pedagogisk omsorg 41 591 41 741 -150 20 669 20 477 192

Fritidshem 9 624 9 624 0 4 778 4 299 479

Förskoleklass 3 808 3 808 0 1 878 2 091 -213

Grundskola, särskola 113 894 113 894 0 57 288 57 329 -42

Gymnasieskola, gymnasiesärskola 50 359 53 659 -3 300 25 107 29 863 -4 756

Lärcentrum vuxenutbildning 2 325 2 325 0 1 156 1 201 -44

Svenska för invandrare (SFI) 1 271 1 271 0 628 729 -101

Förvaltningsgemensamma kostnader 8 472 8 072 400 4 236 3 880 357

Central administration 3 446 3 446 0 1 713 1 790 -77

Familjecentralen 13 361 13 211 150 6 664 5 692 972

Total 251 362 254 232 -2 870 125 713 128 872 -3 159

grammets (IM) olika inriktningar nå behörighet till 
nationellt program alternativt nå de mål som planerats 
via den individuella studieplanen. 

Arbetet med att genomföra en samlokalisering av gym-
nasiets organisation i Vildmarksgymnasiets lokaler i 
Unnaryd kommer att påbörjas. En ökad satsning på 
marknadsföring för att öka elevantalet till kommande 
läsår har påbörjats och kommer att löpa på. 

Barn och ungdomsnämnden kommer att arbeta med 
att vidareutveckla den kommunala vuxenutbildningen 
i enlighet med skollagstiftningen och lokala behov i 
samverkan med näringslivet. 

Arbetet med mottagande och implementering av nyan-
lända/asylsökande barn och ungdomar kommer att ut-
vecklas och organiseras. 

Inom barn– och ungdomsnämndens samtliga verk-
samheter kommer man att arbeta för att säkerställa 
nolltolerans mot kränkande och diskriminerande be-
handling.

Viktiga händelser första halvåret

• Kantarellens förskola har utökat med en avdel-
ning. Barnomsorg och fritidshem på obekväm 
tid finns nu att få på Kantarellens förskola.

• 92 procent av alla elever i nian blev behöriga till 
ett nationellt gymnasieprogram, en förbättring 
på 12 procent gentemot året innan.

• Samlokaliseringen av gymnasieskolan, Trainee-
gymnasiet  flyttar sin verksamhet till Vildmarks-
gymnasiet i Unnaryd. 

• Camp Vallsnäs anordnades för sjunde året i rad 
med ca 300 barn anmälda. Lägret har utökats 
med en vecka från föregående år.

• Bryggan, boendet för ensamkommande flyk-
tingbarn, ordnade en uppskattad sommarfest 
”under samma himmel” för allmänheten i juni, 
det bjöds på sång, dans och mat från hela 
världen.
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Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligade 
i fem serviceåtaganden med tillhörande utvecklingsmål, 
Boende, Omsorg hemmet, Anhörigstöd, Bostad med 
särskild service samt Stöd och service i hemmet. Till 
dessa åtaganden finns resurser och indikatorer som 
möjliggör och förtydligar på vilket sätt uppföljning/
utvärdering ska ske.

Måluppfyllelse
Omsorgsnämnden har totalt 25 kvalitetsmål i form av 
serviceåtaganden fördelade på fem serviceområden. 20 
åtaganden är helt uppfyllda medan ett är delvis upp-
fyllt. Övriga fyra serviceåtaganden är ej uppfyllda.

✔� Anhörigstöd

●� Boende

●� Omsorg i hemmet

✔� Bostad med särskild service

●� Stöd och service i hemmet

Serviceåtagandena gällande svarstid på larm är svåra 
att uppfylla. Det har varit fel i larmdatorer vilket 
gör att statistiken för särskilt boende i Torup inte är 
säkerställd. Larmdatorerna har också orsakat att larm 
ej besvarats i tid. Trots allt har det varit få avvikelser.

Ett par åtaganden gäller handläggningstid innan an-
sökningar beslutas. I de fall där inte beslut skickats 
inom utsatt tid har datum för nämndens arbetsutskott 
inväntats då beslut har tagits där. Ett åtagande som inte 
uppfyllts till 100 procent är att på ett säkert sätt han-
tera nycklar för omsorgstagare i hemmet. En nyckel 
har kommit bort och låset byttes ut redan samma dag.

Nämnden uppvisar delvis uppnådd kvalitet ●

Ekonomisk analys
Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 
1 221 tkr i förhållande till budget. De främsta anled-
ningarna till avvikelsen återfinns hos serviceåtagande-
na boende och omsorg i hemmet samt verksamheterna 
särskilt boende psykiatri och kontorsledning. 

Serviceåtagandet boende prognostiserar en stor nega-
tiv avvikelse vid årets slut. Det beror på extraförstärk-
ning på särskilt boende på grund av palliativ vård och 
utåtagerande demenssjukdom under första halvåret 
samt ökad ersättning för obekväm arbetstid från och 
med 1 oktober. 

Prognosen för serviceåtagandet omsorg i hemmet 
visar en stor positiv avvikelse vid årets slut. Intäkter 
för tjänsteköp är högre än budgeterat januari-juni. 
Ett omfattande ärende inom boendestöd för psykiskt 
funktionshindrade har upphört, något som också har 
påverkat avvikelsen mot budgeten. 

Verksamheten särskilt boende psykiatri visar en nega-
tiv avvikelse. Anledningen till detta är att det under 
första halvåret har funnits behov av fler externt köpta 
platser.

Den stora positiva avvikelsen på verksamheten kon-
torsledning beror bland annat på att system för in-
satsregistrering ännu inte har upphandlats. 

Framtiden
Verksamheterna ska fortsätta att utvecklas mot tydli-
gare kundfokus, personcentrerad omsorg och anpassas 
efter de krav som kommer att ställas av nya genera-
tioner. 

Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven 
av dagverksamhet och boendestöd med all sannolikhet 
att fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta att ut-
veckla boendestöd och boende för att kunna arbeta 
med målgruppen på hemmaplan och därmed undvika 
mer kostnadsintensiva insatser. Socialpsykiatrin bör 
fortsätta utvecklingen ännu mer mot arbetsinriktad 
rehabilitering. För att motverka kostnadsintensiva 
institutionsplaceringar kan det finnas behov av att 
starta ett ”trapphusboende” i kommunen.

Inflyttning till det nya serviceboendet LSS planeras till 
första kvartalet 2015. Det finns även behov av andra 
lokaler på korttidsverksamheten då omsorgsbehoven 
ökar och det vistas fler barn samtidigt. 

Planering finns för ett brett införande av insatsregistre-
ringssystem under första halvåret 2015. För att system 
för verksamhetsutveckling ska kunna införas till alla 
verksamheter samtidigt, inväntas färdigställande av 
den helhetslösning som är under utveckling. 

Nämnden i korthet

Avvikelse delårsbokslut: 1 221 tkr
Avvikelse prognos:  550 tkr

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

• Äldreomsorg

• Omsorg om funktionshindrade

• Kommunal hälso- och sjukvård

Ansvarig ordförande: Bo-Gunnar Åkesson
Ansvarig kontorschef: Berit Winbladh

Omsorgsnämnden
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Omsorgsnämnden

Särskilt boende.

Viktiga händelser första halvåret

• Upphandling av nya trygghetslarm på kom-
munens särskilda boenden har genomförts, 
installationen ska påbörjas i augusti 2014.

• Hylte kommun fick väldigt bra resultat 2013 
i den nationella undersökningen ”Kommun-
ens kvalitet i korthet” rörande omsorgsnämn-
dens verksamheter. Undersökningen beskriv-
er kommunernas kvalitet och effektivitet.

• Två representanter från omsorgskontoret har 
deltagit i en konferens i Stockholm. Där höll 
de en uppskattad föreläsning om hur Hylte 
kommun arbetar med kvalitetsaspekterna i 
omsorgsnämndens verksamheter. 

• En av medarbetarna i Anhörig- och demen-
steamet har utbildats i Bemötande och självs-
kydd och ska under hösten internutbilda an-
dra medarbetare.

• För att uppmuntra aktivitet och utevistelse 
har en Side-by-side-cykel inhandlats till dag-
verksamheten. 

Delåret i siffror (tkr)

Verksamhet
Budget 

2014
Prognos 

2014
Avvikelse 
prognos

Budget 
6 mån

Delårsbok-
slut

Avvikelse 
delår

Omsorgsnämnden 336 446 -110 168 230 -62

Vård och omsorg 118 887 118 637 250 57 393 56 826 566

Handikappomsorg 24 087 24 087 0 11 998 11 640 359

Förebyggande verksamheter 6 269 6 269 0 3 119 2 995 124

Kontorsledning 8 718 8 308 410 4 344 4 110 234

Total 158 298 157 748 550 77 022 75 801 1 221

Seniormässan 2014
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Innehåll

31 Driftsredovisning
Här kan du se kommunens driftkostnader  samt korta 
förklaringar till nämndernas större avvikelser mot 
budget.

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

35 Resultaträkning och balansräkning 
Finansiella rapporter som innehåller redo visning över  
kommunens resultat.

36 Kassaflödesanalys
Ytterligare en finansiell rapport.

37 Noter
Här finns noterna till resultat-, och balansräk ning 
samt kassaflödesanalys.

43 Redovisningsprinciper
Här redovisas de redovisningsprinciper som används i 
kommunens redovisning på ett öppet och informativt 
sätt.

Kommunens räkenskaper
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DriftsredovisningDriftsredovisning

Nämnder (tkr)
Delår
2014

Budget 
delår

Avvikelse 
delår

Budget 
2014

Prognos 
2014

Avvikelse 
2014

Bokslut 
2013

Kommunfullmäktige 254 390 136 781 821 -40 538
   varav fullmäktige 203 235 32 471 511 -40 548
   varav revision 0 5 5 10 10 0 0
   varav valnämnd 51 150 99 300 300 0 -10

Kommunstyrelsen inkl förvaltningar 16 179 17 993 1 814 35 735 33 734 2 001 36 052
   varav styrelsen 1 010 953 -57 1 905 1 975 -70 2 013
   varav kommunledningskontor 10 895 11 496 600 22 741 22 241 500 21 341

Räddningsnämnd 5 015 4 903 -112 9 806 9 956 -150 10 043

Samhällsbyggnadsnämnd 8 525 9 128 603 17 951 18 498 -547 16 079
   varav vatten- och avlopp -96 -96 0 -96 0 -96 -1 434
   varav interna verksamheter -191 -14 177 -28 0 -28 -448

Tillsynsnämnd 60 45 -15 90 90 0 100

Arbets- och näringslivsnämnd 17 014 17 502 487 35 003 34 103 900 35 726
   varav ekonomiskt bistånd 5 430 3 921 -1 509 7 842 10 042 -2 200 9 519
   varav flyktingmottagande -2 351 -119 2 233 -238 -3 738 3 500 -1 892

Revision 396 413 16 825 825 0 757

Överförmyndaren 541 226 -315 451 451 0 734

Barn- och ungdomsnämnd 128 872 125 713 -3 159 251 363 254 232 -2 869 248 801
   varav grundskola/barnomsorg 84 427 84 865 437 169 419 169 569 -150 163 700
   varav gymnasieskola 30 031 25 107 -4 923 50 359 53 659 -3 300 58 100

Omsorgsnämnd 75 801 77 022 1 221 158 298 157 748 550 154 200
   varav vård och omsorg 56 826 57 393 566 121 021 118 637 2 384 117 400
   varav insatser enligt LSS och LASS 11 640 11 998 359 24 087 24 087 0 22 600

Summa nämnder 252 657 253 333 676 510 302 510 459 -157 503 030
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Kommunstyrelsen inkl. fullmäktige.
Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse med 1 950 
tkr efter sex månader. Avvikelsen är en återspegling av 
vakanta tjänster samt försenade investeringsprojekt. 
Vid årets slut prognostiseras en avvikelse med 1 961 
tkr vilket återigen förklaras med vakanta tjänster samt 
försenade investeringsprojekt och att återsökt moms 
bokförs på nämnden.

Räddningsnämnden
Räddningsnämnden redovisar en negativ avvikelse 
med 112 tkr efter första halvåret. En bidragande faktor 
är sänkt bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Den del av bidraget som är av-
sedd att täcka kostnader för förrådshållning är avveck-
lad. Dock kvarstår motsvarande kostnad för nämnden. 
Denna orsak, i kombination med nytt avtal för hel-
tidsarbetande brandmän, förklarar även den prognos 
som pekar på en negativ avvikelse med 150 tkr vid 
årets slut. Det nya avtalet börjar gälla den 1 oktober 
och kommer resultera i en kostnadsökning med cirka 
150 tkr per år.

Samhällsbyggnadsnämnden
Avvikelsen vid delårsbokslutet uppgår till 603 tkr. 
Nämndens olika verksamheter har stora variationer. 
Den verksamhet som bidragit mest till avvikelsen är 
miljö- och hälsoskydd med 826 tkr. Denna avvikelse 
beror på tidigare vakanta tjänster samt att större delen 
av intäkterna kommer in första halvåret. Nämnden 
som helhet prognostiserar en negativ avvikelse med 
547 tkr. Att avvikelsen är negativ kan hänföras till 
bostadsanpassning.

Arbets- och näringslivsnämnden
Vid delårsbokslutet redovisar nämnden en avvikelse 
mot budget på 487 tkr medan prognosen vid årets 
slut pekar på en avvikelse motsvarande 900 tkr. Det 
är framförallt två poster som avviker stort, dels ekono-
miskt bistånd där prognosen vid årets slut är -2 200 tkr 
och dels flyktingmottagande som prognostiserar 3 500 
tkr vid årets slut. Avvikelsen för flyktingmottagandet 
fonderas för kommande års behov. Utöver dessa poster 
orsakar en kostsam placering en avvikelse på -300 tkr.

Barn- och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar en negativ avvikelse med 3 157 tkr. 
Den verksamhet som bidrar mest till avvikelsen går 
att hänföra till gymnasieområdet där kostnaderna för 
interkommunala avgifter, skolskjuts och inackorde-
ring överstigit periodbudgeten. Gymnasiet är även det 
område som bidrar till den prognos som förutspår en 
negativ avvikelse med 2 870 tkr vid årets slut.

Omsorgsnämnden 
Nämndens totala avvikelse första halvåret uppgår till 
1 221 tkr. De största positiva avvikelserna beror dels 
på att ett omfattande ärende har minskat i boendestö-
det för psykiskt funktionshindrade, dels på att intäk-
terna från Region Halland är högre än budgeterat. De 
största negativa avvikelserna orsakas av extra perso-
nalförstärkning på särskilt boende på grund av utåt-
agerande demenssjukdom samt palliativ vård. Det är 
budgeterat för fyra externa platser på särskilt boende 
för psykiatri. Under första halvåret har det varit sex 
placeringar. Vid årets slut beräknas en positiv avvikelse 
om 550 tkr. Det beror till största delen på ovan nämn-
da orsaker men också på att insatsregistringssystem 
inte kommer att införas förrän 2015.

Räddningstjänsten har övning
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Investeringsredovisning

(tkr) Total budget Budget 2014
Utfall 6 

månader
Prognos 2014

Avvikelse 
prognos

Lokal- och fastighetsinvesteringar 61 133 34 857 19 688 32 607 2 250
Renovering Örnahallen 30 500 10 625 9 252 10 425 200
Bjälkagården Torup 16 034 11 382 7 823 11 382 0
Ombyggnad fastigheter (ram) 4 000 4 000 1 374 4 000 0
Energieffektiviseringar 1 913 1 913 230 1 913 0
Lag om skydd mot olyckor 1 775 1 775 13 1 775 0
Idrottshall Torup 1 600 296 289 296 0
Tillgänglighetsanpassning 1 100 1 100 4 1 100 0
Drift- och övervakningssystem energi 1 000 741 670 741 0
Upprustning idrottsplatser 1 000 875 31 875 0
Övrigt 2 211 2 150 0 100 2 050

Gata, park, skog och exploatering 28 184 25 160 2 532 11 654 13 506
Torups centrum etapp 2 8 050 8 050 100 1 000 7 050
Exploatering industrimark 5 000 4 132 0 4 132 0
Reinvesteringar asfaltsbeläggning 3 000 2 926 0 1 500 1 426
Södra industrigatan 2 480 2 480 2 078 2 480 0
Gång- och cykelvägar enligt plan 2 000 1 958 0 500 1 458
Sanering trafikmiljö 1 500 1 297 61 300 997
Utbyte äldre maksiner 1 115 347 0 50 297
Gångväg runt sjön Torup 1 000 993 43 100 893
Upprustning Nissanleden 825 -150 0 0 -150
30-40-60 skyltar 575 564 0 564 0
Österlånggatan i Unnaryd 561 561 156 250 311
Övrigt 2 078 2 002 93 778 1 224

Övriga investeringar 14 163 14 163 1 510 7 282 6 881
IT investeringar 7 003 7 003 855 4 782 2 221
Raminvesteringar 3 360 3 360 655 2 000 1 360
Ny förstabil 3 000 3 000 0 0 3 000
Övrigt 800 800 0 500 300

Summa skattefinansierat 103 480 74 180 23 730 51 543 22 637

Vatten- och avlopp 45 996 16 774 2 063 12 000 4 774
Hyltebruks reningsverk 30 000 278 55 1 000 -722
Sanering ledningsnät 10 996 10 996 1 882 8 700 2 296
VA verksamhet enl nämndens prioritering 5 000 5 500 126 2 300 3 200

Renhållning och avfallshantering 4 000 3 598 68 700 2 898
Sluttäckning deponi 3 000 2 598 5 500 2 098
Insamlingskärl 700 700 0 100 600
Samlare farligt avfall 300 300 63 100 200

Summa taxefinansierat 49 996 20 372 2 130 12 700 7 672

Totalt 153 476 94 552 25 861 64 243 30 309

Investeringsredovisning
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Investeringar
Hylte kommuns samlade investeringsvolym uppgår till 
94 552 tkr 2014. Efter sex månader har kommunen 
gjort investeringar för 25 861 tkr, cirka 27,4 procent 
av investeringsutrymmet. Vid årets slut prognostiseras 
ett investeringsutfall på 64 243 tkr, det vill säga 67,9 
procent av investeringsutrymmet. Att inte hela utrym-
met beräknas gå åt beror bland annat på försenade up-
phandlingar. 

De två enskilt största investeringarna första halvåret 
har varit Bjälkagården (bibliotek och förskola) och 
renoveringen av Örnahallen. Tillsammans har de två 
projekten haft en investeringsutgift på 17 075 tkr förs-
ta halvåret. Den totala investeringsutgiften uppgick till 
41 882 tkr vid halvårsskiftet. De två projekten kommer 
avslutas under 2014 och förväntas få ett utfall i nivå 
med projektbudget på 46 534 tkr. Både Bjälkagården 
och Örnahallen invigs under jubileumsveckan då 
kommunen fyller 40 år. 

Den största andelen av kommunens investeringar förs-
ta halvåret ligger inom kommunens fastigheter, som 
totalt har gjort investeringar på 19 688 tkr. Förutom 
ovannämnda projekt har exempelvis Torups idrottshall 
tilläggsisolerats samt fått tak och fasad renoverade. 

Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd med det 
största investeringsutrymmet, 46 365 tkr. Utfallet efter 
sex månader uppgår till 4 663 tkr där verksamheten 

för vatten och avlopp svarat för de största investe-
ringarna. Prioriterade investeringar inom VA är sa-
nering och relining. Under första halvåret har relining 
genomförts i Rydöbruk. Avsikten har varit att redu-
cera inläckage av tillskottsvatten till reningsverken. 
Kommunen har många äldre ledningar vilket innebär 
att arbetet med VA-investeringar kommer fortskrida. 
Exempelvis kommer en stor del av ledningsnätet sa-
neras. Vinsterna med sanering är en reducerad mängd 
tillskottsvatten till samtliga avloppsreningsverk. I sin 
tur resulterar detta i en mindre förbrukning av energi 
och kemikalier samt mindre risk för bräddningar. Yt-
terligare ett fokusområde inom VA är underhåll- och 
utveckling av dricksvattennätet. Skälet till detta är att 
förhindra läckor och utläckage av vattenproduktionen. 

Bland infrastrukturinvesteringarna har det största pro-
jektet under halvåret varit Södra Industrigatan med ett 
utfall på 2 078 tkr. Totalt har projektet ett utfall på 
2 898 tkr. Projektet har resulterat i en ny gata med 
belysning samt VA-ledningar. Torups centrum är det 
infrastrukturprojekt med störst investeringsutrymme, 
8 050 tkr. Projektet görs tillsammans med Trafikver-
ket, Hallandstrafiken samt privata intressen och kom-
mer leda till ett nytt miniresecenter med tillhörande 
grönytor. Det prognostiserade utfallet 2014, 1 000 
tkr, ligger inte i nivå med budget vilket beror på till-
kommande förberedande utredningar. Projektet väntas 
komma igång först på allvar under 2015.

Renovering av Örnahallen har pågått under första halvåret
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Mkr Not  Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 6,7 7,3 6,0
Materiella anläggningstillgångar 9 471,4 461,4 451,8
Finansiella anläggningstillgångar 10 3,4 3,4 3,4

Summa anläggningstillgångar 481,6 472,1 461,2

Kortfristiga fordringar 11 49,8 51,3 51,0
Kassa och bank 12 28,1 2,1 0,4

Summa omsättningstillgångar 77,9 53,4 51,4

Summa tillgångar 559,5 525,6 512,6

Eget kapital

Årets resultat 13 1,1 5,6 -3,4
Resultatutjämningsreserv 2,5 2,5 0,0
Övrigt eget kapital 144,7 139,1 141,6

Summa eget kapital 148,3 147,2 138,2

Avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 14 9,1 9,1 8,7
Övriga avsättningar 15 2,4 3,2 2,9

Summa avsättningar 11,6 12,4 11,6

Skulder

Långfristiga 16 312,4 273,0 243,6
Kortfristiga 17 87,2 93,0 119,1

Summa skulder 399,7 366,0 362,7

Summa skulder och eget kapital 559,5 525,6 512,6

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser 18 245,5 258,9 264,8

Borgensåtaganden 19 113,4 113,4 113,8

Balansräkning

Mkr Not
Delår 
2014

Budget 
delår

Delår 
2013

Prognos 
2014

Budget 
2014

Bokslut 
2013

Verksamhetens intäkter 1 101,8 90,9 98,5 202,3 182,3 213,9
Verksamhetens kostnader 2 -335,6 -316,4 -331,1 -663,8 -637,5 -660,3
Avskrivningar 3 -15,6 -17,5 -12,5 -32,1 -34,9 -29,9

Verksamhetens nettokostnad -249,3 -243,0 -245,1 -493,6 -490,1 -476,3
Skatteintäkter 4 190,3 189,8 187,2 381,3 379,6 372,6
Generella statsbidrag och utjämning 5 62,6 62,5 57,3 125,2 125,0 114,8
Finansiella intäkter 6 0,6 1,0 0,7 1,1 2,0 1,3
Finansiella kostnader 7 -3,1 -5,0 -3,4 -6,0 -9,9 -6,8

Resultat efter finansiella poster 1,1 5,3 -3,4 8,1 6,6 5,6

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 1,1 5,3 -3,4 8,1 6,6 5,6
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Kassaflödesanalys

Mkr Not Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Löpande verksamheten

Årets resultat 13 1,1 5,6 -3,4

Justering för ej likviditetspåverkande poster 20 16,3 32,4 13,9

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

Medel från den löpande verksamheten 16,7 37,8 10,5

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 1,5 8,1 8,5

Ökning (+) minskning (-) verksamhetsskulder -5,8 -1,8 -8,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,5 44,1 11,0

Investeringsverksamheten 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 -0,5 -2,3 -0,2

Investering i materiella anläggningstillgångar 9 -25,4 -54,5 -28,2

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

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

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -25,9 -56,9 -28,4

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån (+) 16a 40,0 30,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder (-) 16a -0,6 -1,2 -0,6

Förändring av checkräckningskredit 0,0 -14,5 17,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39,4 14,3 17,2

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början 2,1 0,6 0,6

Likvida medel vid årets slut 12 28,1 2,1 0,4

Förändring likvida medel 26,0 1,5 -0,2
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Noter till resultaträkning
Not 1 Verksamhetens intäker (mkr) Delår 2014 Delår 2013 Bokslut 2013

Försäljning av varor och tjänster 14,3 13,2 27,3
Taxor och avgifter 26,5 27,1 59,0
Hyror och arrende 22,5 22,4 44,9
Bidrag 29,4 26,6 64,7
Realisationsvinster 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 9,2 9,0 8,7
Jämförelsestörande intäkter 1 0,0 0,0 9,3

Summa verksamhetens intäkter 101,8 98,5 213,9
1Återbäring AFA 2005-2006.

Not 2 Verksamhetens kostander (mkr) Delår 2014 Delår 2013 Bokslut 2013

Löner och sociala avgifter 185,7 181,3 364,3
Pensionskostnader 13,6 14,4 29,7
Förändring semesterlöneskuld inkl okomp. övertid 6,4 6,6 0,5
Lokal- och markhyror 34,6 33,4 71,2
Köp av huvudverksamhet 34,5 35,6 69,0
Lämnade bidrag 13,7 12,6 24,3
Realisationsförsluter och utrangeringar 0,9 0,0 0,2
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 10,4 9,1 19,8
Tjänster 9,3 10,5 19,7
Övriga kostnader 26,4 27,6 57,8
Jämförelsestörande kostnader 1 0,0 0,0 3,7

Summa verksamhetens kostnader 335,6 331,1 660,3
1 Reglering av Stiftelsen Hyltebostäders drift av kommunens fastigheter 2012.

Not 3 Avskrivningar (mkr) Delår 2014 Delår 2013 Bokslut 2013

Immateriella anläggningstillgångar 1,1 0,9 1,8

Maskiner och inventarier 3,1 3,0 6,1

Byggnader och mark 11,4 8,6 22,0

Summa avskrivningar 15,6 12,5 29,9

Not 4 Skatteintäkter (mkr) Delår 2014 Delår 2013 Bokslut 2013

Preliminära skatteintäkter innevarande år 190,1 187,4 374,8
Preliminär slutavräkning innevarande år 0,6 -1,3 -2,5
Slutavräkningsdifferans föregående år -0,4 1,1 0,2

Summa skatteintäkter 190,3 187,2 372,6

Preliminär slutavräkning, kronor per invånare 119 -134 -244

Slutavräkningsdifferens, kronor per invånare -38 111 24

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (mkr) Delår 2014 Delår 2013 Bokslut 2013

Inkomstutjämning 47,2 47,5 95,0
Kostnadsutjämning 12,7 6,6 13,2
Regleringsbidrag 1,2 2,3 4,6
Strukturbidrag 0,5 0,0 0,0

LSS utjämning -8,3 -8,3 -16,7
Fastighetsavgift 9,3 9,2 18,8

Summa 62,6 57,3 114,8

Noter
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Not 6 Finansiella intäkter (mkr) Delår 2014 Delår 2013 Bokslut 2013

Utdelningar på aktier och andelar 0,0 0,1 0,1
Borgensavgift 0,6 0,6 1,1
Ränteintäkter 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 0,1

Summa finansiella intäkter 0,6 0,7 1,3

Not 7 Finansiella kostnader (mkr) Delår 2014 Delår 2013 Bokslut 2013

Räntekostnader 3,0 3,2 6,6
Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,1 0,1
Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 0,1

Summa finansiella kostnader 3,1 3,4 6,8

Noter till balansräkning och kassaflödesanalys
Not 8 Immateriella anläggningstillgångar (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Anskaffningsvärde 11,5 11,0 9,9
Ackumulerade avskrivningar -4,8 -3,7 -4,0
Ackumulerade nedskrivningar 0 0,0 0,0
Bokfört värde 6,7 7,3 6,0

Redovisat värde vid årets början 7,3 6,3 6,3
Årets investeringar 0,5 2,3 0,2
Försäljning och utrangering 0 0,0 0,0
Nedskrivningar 0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -1,1 -1,8 -0,9
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0,5 0,3
Övriga förändringar 0 0,0 0,0
Redovisat värde vid årets slut 6,7 7,3 6,0

Avskrivningstider: 5 år 5 år 5 år

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.

Not 9a Mark och byggnader (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Anskaffningsvärde 748,5 725,2 704,5
Ackumulerade avskrivningar -322,6 -311,2 -297,8
Ackumulerade nedskrivningar -12,6 -12,6 -12,6
Ackumulerade uppskrivningar 26,6 26,6 26,6
Bokfört värde 439,9 428,0 420,8

Redovisat värde vid årets början 428,0 407,1 407,1
Årets investeringar 24,2 48,9 23,6
Försäljningar 0,0 -0,2 0,0
Utrangeringar -0,9 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -11,4 -22,0 -8,6
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -5,8 -1,2
Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 439,9 428,0 420,8

Avskrivningstider: 10-50 år 10-50 år 10-50 år

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.
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Not 9b Maskiner och inventarier  (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Anskaffningsvärde 65,8 64,6 59,1
Ackumulerade avskrivningar -34,3 -31,2 -28,1
Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Bokfört värde 31,5 33,4 31,0

Redovisat värde vid årets början 33,4 28,4 28,4
Årets investeringar 1,2 5,7 4,6
Försäljningar 0,0 0,0 0,0
Utrangeringar 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -3,1 -6,1 -3,0
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 5,4 0,9
Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 31,5 33,4 31,0

Avskrivningstider: 3-33 år 3-33 år 3-33 år

Linjär avskrivning tillämpas, se avsnittet om redovisningsprinciper.

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Andelar i Kommuninvest Ekonomisk förening 1 0,5 0,5 0,5
Övriga aktier och andelar 0,3 0,3 0,3
Grundfondskapital koncernbolag 1,7 1,7 1,7
Utlämnat lån Skidklubben 0,9 0,9 0,9

Summa anläggningstillgångar 3,4 3,4 3,4
1Kommunens insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2014-06-30 till 2 300 722 kr.

Not 11 Kortfristiga fordringar (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Kundfordringar 12,2 15,0 16,0
Statsbidragsfordringar 2,1 2,0 2,0
Mervärdeskattsfordringar 8,1 10,8 7,4
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 24,2 24,0 25,8
Övriga kortfristiga fodringar 3,3 -0,5 -0,2

Summa kortfristiga fordringar 49,8 51,3 51,0

Not 12 Likvida medel (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Beviljad checkräkningskredit 50,0 50,0 50,0
Utnyttjad checkräkningskredit 0,0 0,0 -32,3
Outnyttjad checkräkningskredit 50,0 50,0 17,7

Kassa och bank 28,1 2,1 0,4

Summa disponibla likvida medel 78,1 52,1 18,1

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

Not 13 Eget kapital (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Årets resultat 1,1 5,6 -3,4
Resultatutjämningsreserv 2,5 2,5 0,0
Övrigt eget kapital 144,7 139,1 141,6

Summa eget kapital 148,3 147,2 138,2
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Not 14 Avsättningar pensioner (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Avsättningar pensioner exkl ÖK-SAP 2,7 2,9 2,9
Avsättningar pensioner ÖK-SAP* 0,0 0,0 1,5
Avsättningar särskild löneskatt 1,8 1,8 1,7
Andra pensionsavsättningar 4,6 4,5 2,6
Summa avsatt till pension 9,1 9,1 8,7

Ingående avsättningar pensioner 9,1 8,5 8,5
Nyintjänand pension
Ränte- och beloppsförändring
Sänkning av diskonteringsränta
Pensionsutbetalningar -0,1
Förändring av löneskatt 0,0
Övrigt 0,3
Summa avsatt till pensioner 9,1 9,1 8,7

Aktualiseringsgrad  %
Förtroendevalda med visstidspension 3 3 3
Villkoren avviker inte från avtalspraxis på området
*ÖK-SAP = överenskommen särskild avtalspension
På grund av byte av pensionsförvaltare 2013 kan inte förändring av pensionsskuld särredovisas.

Not 15 Övriga avsättningar (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Ingående avsättning återställande av avfallstipp 1 1,5 0,0 0,0
Avsättningar under året 0,1 1,5 1,2
Ianspråktaget belopp under året 0,0 0,0 0,0
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0

Summa avsättning återställande av avfallstipp 1,6 1,5 1,2

Ingående avsättningar VA 2 0,2 0,0 0,0
Avsättningar under året 0,0 0,2 0,0
Ianspråktaget belopp under året 0,0 0,0 0,0
Outnyttjat belopp som återförts -0,2 0,0 0,0

Summa avsättning VA 0,0 0,2 0,0

Ingående avsättning omstrukturering 3 1,5 1,7 1,7
Avsättningar under året 0,0 0,0 0,0
Ianspråktaget belopp under året -0,7 -0,2 0,0
Outnyttjat belopp som återförts 0,0 0,0 0,0
Summa avsättning omstrukturering 0,8 1,5 1,7

Summa övriga avsättningar 2,4 3,2 2,9

1 Avsättningen avser återställandet av avfallstippen Borabo (deponin). Avsättningen uppstår genom överskott från verksam-
heten för avfallshantering.
2 Avsättningen avser överskott inom VA. 
3 I budget 2005 och 2006 avsattes totalt 9,0 mkr som kopplandes mot den nya organisationen som började genomföras 
2007. Pengarna är öronmärkta till olika projekt med inriktning mot utvecklingsfrågor.
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Not 16a Långfristiga skulder till kreditinstitut (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Långfristiga skulder vid årets början 272,9 244,1 244,1
Nyupplåning under året 40,0 30,0 0,0
Amortering -0,6 -1,2 -0,6
Överföring till kortfristig del av långfristig skuld 0,0 0,0 0,0

Summa långfristiga skulder vid årets slut 312,3 272,9 243,5

  

Lån fördelade på räntebindningstid

1-3 månader: 200,8 161,4 162,0
1 år 30,0 30,0 0,0
3-5 år: 81,5 81,5 81,5

Lån fördelade på förfallodatum

Löpande tills vidare: 190,8 161,4 162,0
2014-03-03: 0,0 30,0 30,0
2014-09-11: 30,0 30,0 0,0
2015-05-12: 25,0 25,0 25,0
2017-02-13 26,5 26,5 26,5
2017-05-26 40,0 0,0 0,0

Genomsnittlig räntesats på långfristiga lån: 2,01% 2,33% 2,42%

Not 16b Anslutningsavgifter (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Anslutningsavgifter vid årets början 0,1 0,1 0,1

Nyanslutningar 0,0 0,0 0,0
Upplösning anslutningsavgifter 0,0 0,0 0,0
   återstående antal år 19 20 20

Summa anslutningsavgifter 0,1 0,1 0,1

Not 17 Kortfristiga skulder (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Skulder kreditinstitut 1,2 1,2 33,5
   varav utnyttjad checkräkningskredit 0,0 0,0 32,3
   varav kortfristig del av långfristig skuld 1,2 1,2 1,2
Leverantörsskulder 15,7 20,9 20,8
Preliminärskatt och övriga löneavdrag 5,9 5,4 5,7
Moms och punktskatter 3,4 4,7 3,6
Övriga kortfristiga skulder 2,1 1,2 3,0
Upplupna kostnader/förutbetlada intäkter 59,0 59,6 52,4
   upplupen pensionskostnad på avgiftsbestämd del 6,0 11,5 5,9
   upplupen löneskatt 4,3 2,8 4,3
   upplupen semesterlön och okompenserad tid 23,9 18,7 24,8
   upplupen arbetsgivaravgift 6,9 6,4 6,7
   förutbetalda skatteintäkter 2,8 2,5 0,0

Summa kortfristiga skulder 87,2 93,0 119,1
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Not 18 Pensionsförpliktelser (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Ingående ansvarsförbindelse 208,4 190,7 190,7
Aktualisering
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Sänkning diskonteringsränta och bromsen
Övrig post
Årets utbetalningar -4,2 -8,7 -4,4
Summa pensionsförpliktelser 197,6 208,4 213,1

Löneskatt 47,9 50,6 51,7
Utgående ansvarsförbindelse 245,5 258,9 264,8

På grund av byte av pensionsförvaltare kan inte förändring av pensionsförpliktelse särredovisas.

Not 19 Borgensförbindelser (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Kommunala bostadsbolag 111,9 111,9 112,3
Brännö Folkets park 0,5 0,6 0,6
Tågdagarna 0,9 0,9 0,9

Summa borgensförbindelser 113,4 113,4 113,8

Hylte kommun har 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga för-
pliktelser. Samtliga 279 kommuner som per 2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt reg-
ressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommunin-
vest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekt av Hylte kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 
att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 274,8 miljarder kr och totala tillgångar till 
276,3 miljarder kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 375,2 miljoner kr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 377,4 miljoner kr.

Not 20 Spec. ej likviditetspåverkande poster (mkr) Delår 2014 Bokslut 2013 Delår 2013

Avskrivningar 15,6 29,9 12,5
Utrangeringar 0,9 0,0 0,0
Realisationsförsluter 0,0 0,2 0,0
Avsatt till pensioner 0,0 0,6 0,2
Övriga avsättningar -0,1 1,7 1,2
Upplösing anslutningsavgifter 0,0 0,0 0,0

Summa avskrivningar 16,3 32,4 13,9



43

Redovisningsprinciper

Kommunen
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmelserna i 
Lagen om kommunal redovisning och de rekommendationer 
som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR). I 
de fall redovisningen avviker från dessa rekommendationer 
anges detta särskilt. 

Periodisering
Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret har i hu-
vudsak belastat respektive tillgodoräknats årets redovisning. 
Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner till 
och med den 5 augusti 2014. Därefter har intäkter och kost-
nader överstigande 50 tkr hänförts till redovisningsåret. 

Löner avseende timanställda och OB-ersättning till må-
nadsanställda redovisas enligt kontantprincipen, vilket är ett 
avsteg från principen om matchning. Avvikelsen förklaras 
med att summan av dessa kostnader inte uppgår till något 
väsentligt belopp. Mot denna bakgrund gör kommunen 
bedömningen att påverkan på resultatet är försumbart.  

Skatteintäkter
I enlighet med RKR:s rekommendation 4.2 har skatteintäkten 
periodiserats. Det innebär att kommunen i delårsbokslutet 
bokfört prognosen för definitiv slutavräkning för 2013 och 
en preliminär slutavräkning för 2014. Prognosen är baserad 
på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) aprilprognos. 
Efter delårsbokslutets upprättande har SKL kommit med en 
ny prognos. Hade den här prognosen använts i delårsbok-
slutet hade resultatet varit cirka 200 tkr bättre.

Övriga intäkter
I linje med RKR:s rekommendation 18 redovisas anslut-
ningsavgifter i VA-verksamheten som en förutbetald intäkt 
bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggnin-
gens nyttjandeperiod.

Pensionsåtaganden
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt bland-
modellen. Det innebär att pensionsförmåner intjänade till 
och med 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 
1998 redovisas som en avsättning och kortfristig skuld i ba-
lansräkningen.

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtro-
endevalda i kommunen är beräknade enligt RIPS07 i enlighet 
med rekommendation 17. Särskild löneskatt på pensionerna 
har beaktats på samtliga pensionsåtaganden.

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

Lånekostnader
Kommunen tillämpar huvudmetoden enligt RKR:s rekom-
mendation 15.1. Detta innebär att inga lånekostnader har 
inräknats i tillgångarnas anskaffningsvärden. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not i resultaträkningen och/eller kassaflödes-
analysen. För att en post ska betraktas som jämförelse-
störande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara 
av sådan karaktär att den inte förväntas inträffa regelbundet.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskriv-
ningar. Avskrivningarna påbörjas den månad anläggningen 
tas i bruk enligt linjär metod. Inga avskrivningar görs på 
mark, konst och pågående investeringar. 

För att klassificeras som anläggningstillgång ska anlägg-
ningen ha ett värde på minst 20 tkr och en nyttjandeperiod 
på minst tre år. 

Som utgångspunkt för bedömning av avskrivningstider har 
kommunen hämtat vägledning från RKR:s idéskrift Avs-
krivningar. Avskrivningstid är för:

Immateriella anläggningstillgångar 5 år

Maskiner och inventarier 3-20 år

Fastigheter och anläggningar 10-50 år

För att avskrivningen ska spegla resursförbrukningen an-
vänder kommunen sedan 2012 komponentavskrivning då 
det är påkallat. Metoden innebär att delar av anläggningen 
delas upp i komponenter där olika avskrivningstider tilläm-
pas. 

Hylte kommun avviker när det gäller redovisning av exploa-
teringstillgångar som är bokförda under materiella anläg-
gningstillgångar och ej som omsättningstillgång. Detta på 
grund av svårighet att bedöma vilka exploateringsfastigheter 
som ska avyttras kommande år. Kommunen har för avsikt att 
korrigera detta under 2014.

Avsättningar
Hylte kommun gör med början 2003 en avsättning för 
återställande av deponin. Avsättning görs då avfallsverk-
samheten redovisar överskott vilket är i linje med beslut från 
kommunfullmäktige.

I bokslut 2013 gjordes en avsättning för VA-verksamheten 
med 155 tkr. Beloppet motsvarade verksamhetens överskott 
2013. Beloppet har under 2014 återförts till verksamheten. 
Från 2014 redovisas eventuella överskott inom verksam-
heten för vatten och avlopp som en förutbetald intäkt bland 
kortfristiga skulder.

Hylte kommun gör sedan tidigare en avsättning för omstruk-
tureringskostnader. Kvarvarande belopp, 821 tkr, kommer 
att förbrukas de närmaste åren.

Leasing avtal
Hylte kommun har för närvarande bara operationella lea-
singavtal och dessa bokförs ej som en tillgång utan kostnads-
förs över resultatet. 

Redovisningsprinciper
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