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Kommunfullmäktiges beslut

RESULTAT- OCH EKONOMISK PLAN 2018-2021 ANTAS ENLIGT FRAMTID 
HYLTES FÖRSLAG, SÅSOM:

1. Skattesatsen för 2018 fastställs till 21,45 kr

2. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas på 10 950 invånare hela budgetperio-
den 2018-2021.

3. Godkänna de förutsättningar som REP 2018-2021 grundar sig på enligt kommunstyrel-
sens beslut i februari.

4. Internräntan fastställs till 3,75 procent.

5. Godkänna prioritering av investeringar 2018-2020 samt ombudgeteringar från 2016.

6. Eget kapital förändras med:

 2018: 22,1 mkr

 2019: 45,4 mkr

 2020: 35,9 mkr 

 2021: 23,5 mkr

7. Fastställa följande finansiella nyckeltal för god ekonomisk hushållning 2018:

 Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag: 3,3 % 

 Soliditet: 39,9 % 

 Nämndernas budgetavvikelse: +/- 1 procent

 Självfinansieringsgrad av investeringar: 102,8 % 

 Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde: 47,7 %

8. Samtliga riktade statsbidrag som inte söks och återredovisas ska gå in i kommunens 
finansiering och inte ut till nämnderna.

9. Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller för betalning under 2018.

KOMMUNFULLMÄKTIGES 
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade om förutsättningar inför resultat- och ekonomisk plan (REP) 2018-2021 den  
21 februari. Kommunfullmäktige beslutade om REP 2018-2021 den 20 juni 2017. Därefter har kommun- 
fullmäktige beslutat om justeringar den 30 november 2017. Besluten innebär bland annat följande:



3

INNEHÅLL
KOMMUNENS ORGANISATION ..............................4

SNABBFAKTA
Fem år i sammandrag ....................................................5
Vart gick skatten 2016 ...................................................5

SÅ HÄR LYCKAS VI
God ekonomisk hushållning ...........................................6
Hylte kommuns styrmodell .............................................7
Intern kontroll ................................................................9
Uppföljning av grunduppdrag och mål ...........................9
Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål ..............10

FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR RESULTAT-  
OCH EKONOMISK PLAN 2018-2021
Omvärldsanalys ............................................................17
Befolkningsutveckling ..................................................22
Ekonomiska förutsättningar .........................................24
Finansiell analys ...........................................................27

NÄMNDERNAS BUDGET OCH UPPDRAG
Driftsbudget ................................................................33
Politiska prioriteringar och uppdrag ..............................34

INVESTERINGAR ......................................................36

RÄKENSKAPER
Resultatbudget ............................................................38
Balansbudget ...............................................................39
Kassaflödesanalys ........................................................39

Innehåll



4

Kommunens organisation

KOMMUNENS ORGANISATION

POLITIKERNA ÄR UPPDRAGSGIVARE
Det är politikerna i Hylte kommunfullmäktige, kommun- 
styrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för den kom- 
munala verksamheten. De anger inriktningen för kommu-
nens 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, sätta upp mål och att ge resurser till de olika verk-
samheterna ur kommunens totala budget.

DE KOMMUNANSTÄLLDA  
ÄR VERKSTÄLLANDE
Det är de anställda, medarbetare och chefer som ansvarar 
för att politiska beslut genomförs i det dagliga arbetet.  
De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och planering 
och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta 
fram underlag för politiska beslut, att följa upp verksam-
heterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna 
- politikerna.
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Snabbfakta

SNABBFAKTA
FEM ÅR I SAMMANDRAG 2016 2015 2014 2013 2012
Antal invånare 10 954 10 514 10 278 10 001 10 032 
förändring i % 4,2 2,3 2,8 -0,3 -0,9
Medelålder 41,4 42,2 42,6 43,0 42,9
Utrikesfödda, andel (%) 25,1 22,3 19,9 17,7 16,8 
Andel högutbildade (%) 13,0 12,4 11,7 11,2 11,1
Arbetslöshet (%) 12,1 11,2 8,2 7,1 6,8
Antal tillsvidareanställda 913 845 824 825
Antal årsarbetare 923 811 765 739 777
Årets resultat (mkr) 54,5 20,3 11,8 5,6 2,7
Årets resultat i fh till skatteintäkter och statsbidrag (%) 9,0 3,8 2,3 1,1 0,6
Soliditet (%) 34,0 27,5 27,4 28,0 28,0
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%) 1,6 -7,6 -13,4 -21,3 -18,9
Nämndernas budgetavvikelse (mkr) 5,0 0,8 7,0 -2,8 -5,6
Nämndernas budgetavvikelse (%) 0,9 0,1 1,4 -0,6 -1,1
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%) 203,5 174,3 95,4 62,4 45,5
Investeringsvolym (mkr) 43,3 31,2 45,7 56,9 64,9
Skatteintäkter och utjämning (mkr) 605,6 534,0 504,4 487,4 478,2
förändring i % 13,4 5,9 3,5 1,9 2,4
Verksamhetens nettokostnad (mkr) 551,1 513,8 429,6 481,9 475,5
förändring i % 7,3 4,3 2,2 1,3 2,3

1,1% 1,8% 4,2% 4,2% 12,4% 35,0% 41,2%

• Särskilt riktade insatser

• Politisk verksamhet

• Kultur och fritid

• Infrastruktur och skydd

• Stödjande verksamheter

• Vård och omsorg

• Pedagogiska verksamheter

VART GICK SKATTEN 2016?

41,2%

Störst andel av kommunens intäkter går till pedagogisk 
verksamhet som till största del består av pedagogisk om-
sorg, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt 
svenska för invandrare.
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God ekonomisk hushållning

SÅ HÄR LYCKAS VI

Samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade 
kvalitetsnivåer för verksamheterna. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen uppnått målet 
om god ekonomisk hushållning. 

80 procent av de finansiella ska vara uppfyllda och 80 procent av accepterad och delvis accepterad 
kvalitetsnivå för verksamheten ska vara uppfyllda. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen 
uppnått en delvis god ekonomisk hushållning.

Under 80 procent av de finansiella kvalitetsnivåerna och under 80 procent av accepterade och delvis 
accepterad kvalitetsnivåer för verksamheterna. Vid ett resultat som understiger något av dessa kriteri-
er har kommunen inte nått målet om god ekonomisk hushållning

GRÖN 
NIVÅ

GUL 
NIVÅ

RÖD 
NIVÅ

Bedömningen görs där det finns resultat.

HYLTEBORNA FRÄMST 
Vår utgångspunkt är hyltebornas behov och önskemål.  
Hyltebon är alltid i fokus vilket återspeglas i vårt för-
hållningssätt och bemötande. I det dagliga mötet, genom 
dialoger och via undersökningar tar vi reda på vad som är 
viktigt för våra medborgare. Vi visar upp våra resultat och 
vill åstadkomma ett klimat där vi delar med oss och lär av 
varandra. Oavsett utförare ska hyltebon erbjudas tjänster av 
hög kvalitet.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning innebär 
att varje kommun ansvarar för att ha en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Begreppet tar avstamp i både finansiella och verk-

samhetsmässiga mål. God ekonomisk hushållning kan därför 
sägas handla om att skapa en kostnadseffektiv och ändamål-
senlig verksamhet. Kommunens styrmodell ger stöd i arbetet 
för att uppnå den goda hushållningen till medborgarna.

HYLTE KOMMUNS DEFINITION
Kommunens styrmodell och kommunfullmäktiges flerårsplan 
med budget, resultat- och ekonomisk plan, säkerställer god 
ekonomisk hushållning enligt kraven i kommunallagen.  
God ekonomisk hushållning i Hylte är en sammanvägd 
bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär 
att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga 
kvalitetsnivåer ska mätas. Nivåerna för god ekonomisk  
hushållning delas in enligt följande:
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Hylte kommuns styrmodell

EXTERNA
INTRESSENTER

KONTOR

ENHET

Målbudget
Målnivåer

Riksdag Regering Myndigheter Invånare Kunder Media
Lagstiftning Förordningar Föreskrifter Skattemedel Inflytande Insyn
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KF‐nyckeltal

Nämndsnyckeltal

Enhetsnyckeltal

Nulägesanalys
+ omvärld

Årsrapport
Delårsrapport

Uppföljning
Resultat
Analys

HYLTE KOMMUN Vision

KF‐nyckeltal

KF‐nyckeltal

Styrmodell

Strategi, 
Policy, Program, Plan, 

Reglemente

Riktlinjer

Delegerings‐
ordning

Intern kontroll

Regler, rutiner

Handlingsplan
Aktivitet

Delegeringsbeslut

Intern kontroll

Mål

Månadsrapport
Prognos

Grunduppdrag

Verkställighet

KF‐nyckeltal

Enhetsnyckeltal

Grundbudget
Kvalitetsnivåer

KF‐nyckeltal

NämndsnyckeltalNämndsnyckeltal

Nämndsnyckeltal

KF‐nyckeltal

Bedömningen görs där det finns resultat.

HYLTE KOMMUNS STYRMODELL
Kommunens styrmodell är ett viktigt stöd i arbetet för att uppnå god ekonomisk hushållning. Styrmodellen 
kan betraktas som ett signalsystem som både vägleder och styr kommunen mot god ekonomisk hushållning.

Under 2014 och 2015 arbetades en ny styrmodell fram. Den nya 
modellen beslutades av kommunfullmäktige i november 2015 
och gäller från och med verksamhetsåret 2016. Styrmodellen 

bygger på resultatstyrning vilket innebär att kommunens verk-
samheter styrs med fokus på resultat för att kunna uppnå god 
ekonomisk hushållning.
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Hylte kommuns styrmodell

Resurser Verksamhet Resultat

VAD INNEBÄR RESULTATSTYRNING? 
I en kommun är det minst lika intressant att tala om resultat 
i termer av vad man lyckats åstadkomma för invånare och 
andra som är mottagare av kommunens service och tjäns-
ter, som att tala om vilka finansiella resultat som uppnåtts. 
Resultat handlar om i vilken utsträckning kommunen lyckas 
leverera service som håller en god kvalitet till lägsta möjliga 
kostnad. Resultatstyrning står alltså inte enbart för det finan-
siella resultatet i kommunen utan även om hur verksamheten 
bedrivs långsiktigt i ett socialt och ekologiskt perspektiv. 

Det handlar även om de tjänster som kommunen levererat 
på ett sådant sätt att det ur mottagarens synvinkel skapats 
ett kvalitativt mervärde utifrån dennes behov. Givetvis finns 
det andra uppfattningar och perspektiv på vad som kan vara 
kvalitativa resultat dock är det naturligt att ta utgångspunkt  
i mottagarna av kommunens service och tjänster.

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

GRUNDUPPDRAG
Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, 
styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter 
och invånare men även politiken styr via styrande dokument. 
Grunduppdraget utgör den största delen av en kommuns verk-
samhet, vilket innefattar både obligatorisk och frivillig verk-
samhet. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs 
upp och utvärderas. Det vill säga det är kvalitetsstyrningen som 
visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

MÅLSTYRNING
Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens grunduppdrag, sker 
parallellt andra uppdrag, program och planer som politiken 
vill styra mot. I och med varje ny mandatperiod kan kommun-
fullmäktige ta fram ett program för den politik och verksam-
het som man avser att bedriva under perioden. Målstyrning 
kan också bli aktuellt i de fall kvalitetsnivåerna i ett grund-
uppdrag inte uppnås.

Fokus ligger även i målstyrningen på resultat vilket gör att 
dessa program och planer med mera bör utmynna i mål till 
vilka nyckeltal med målnivåer kan kopplas. Till målstyrningen 
kopplas även de uppdrag som politiken tilldelat kontoren. 
Uppdragen har inte alltid en direkt koppling till de över- 
gripande målen.
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Intern kontroll

INTERN KONTROLL
En viktig förutsättning för att god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås är att det finns en god intern 
kontroll. God intern kontroll behövs i alla organisationer, intern kontroll är primärt ett ledningssystem med 
väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och kontoren. 

Kontrollsystemet bidrar till att säkra att beslut vilar på ett korrekt 
underlag. De skyddar också mot förluster eller förstörelser av 
kommunens tillgångar. Detta gäller både oavsiktliga och avsiktliga 
fel. De oavsiktliga är ofta lättare att fånga upp med en god intern 
kontroll. De avsiktliga kan ibland bara förhindras genom mycket 
sofistikerade kontroller och väl genomtänkt ansvarsfördelning.

Det kan finnas stora vinster i att ha goda rutiner för intern kon-
troll. Risken för ekonomiska förluster minskar, och om rutiner 
är pålitliga minskar behovet av att kontrollera varje enskild 
transaktion, saldo, fordran, skuld med mera. Intern kontroll är 
viktigt med andra ord.

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

UPPFÖLJNING AV GRUNDUPPDRAG OCH MÅL

BYGGA, BO OCH MILJÖ

UTBILDNING OCH BARNOMSORG OMSORG OCH HJÄLP KULTUR OCH FRITID

NÄRINGSLIV OCH ARBETE KOMMUN OCH POLITIK EKONOMI

Till dessa områden kommer nyckeltal med tillhörande kvali- 
tetsnivåer, beslutade av kommunfullmäktige, att kopplas för  
att kunna utvärdera grunduppdragets resultat.  Om några  
områden inte når upp till de kvalitetsnivåer som beslutats kan 
mål formuleras för hur arbetet ska gå till för att komma till-
rätta med bristerna. Men mål kan också formuleras kring om-
råden politiken väljer att satsa extra på. Ett exempel kan vara 

mål formulerade utifrån den politiska viljeinriktning för Hylte 
kommun 2015-2018 som fullmäktige beslutade under våren. 
Även målen utvärderas genom nyckeltal. För att lyckas med 
övergången till resultatstyrning har en förändring i den eko-
nomiska årsprocessen gjorts. Den nya årsprocessen började 
gälla i samband med arbete med Resultat- och ekonomisk 
plan 2017-2019. 
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Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål

KOMMUNFULLMÄKTIGES 
GRUNDUPPDRAG OCH MÅL
I detta avsnitt presenteras de nyckeltal som utvärderar kvaliteten på kommunens grunduppdrag, det vill säga 
VAD som ska göras, inom respektive område. Grunduppdraget utgör den största delen av en kommuns 
verksamhet och innefattar både obligatorisk och frivillig verksamhet. Även de mål och uppdrag som politiken 
särskilt vill fokusera på under perioden redovisas per område.

FÖLJANDE FÖRKORTNINGAR ANVÄNDS  
I TABELLERNA I AVSNITTET:

ANN – Arbets- och näringslivsnämnden 

BUN – Barn- och ungdomsnämnden

ON – Omsorgsnämnden

SBN – Samhällsbyggnadsnämnden

KS – Kommunstyrelsen

VÄRDERINGSYSTEM MED FÄRGSIGNALER
Resultaten på nyckeltal i förhållande till uppsatta acceptabla 
värden bedöms enligt symbolerna nedan. Till skillnad från 
nyckeltalen bedöms mål/uppdrag utifrån om det är genom-
fört, påbörjat eller ej påbörjat.

 Uppfyllt Delvis uppfyllt

 Ej uppfyllt Inget värde

EKONOMI
Hylte kommun arbetar för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en hand-
lingsberedskap för framtiden. Fo

to
: P

ix
ab

ay

GRUNDUPPDRAG Bokslut     Ansvars-  
 2017 2018 2019 2020 2021 område  

Årets resultat i relation till skatteintäkter  
och generella statsbidrag (%) 3,6 1,9 1,9 1,9 1,9 Samtliga

Soliditet (%) 36,8 28 28 28 28 Samtliga

Nämndernas budgetavvikelse (%) 0,4 +/- 1,0  +/- 1,0  +/- 1,0  +/- 1,0 Samtliga

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%) 100 95 95 95 95 Samtliga

Långfristiga låneskulden i relation till  
anläggningstillgångarnas värde (%) 51,4 60 60 60 60 Samtliga

Accepterad kvalitetsnivå
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Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål

UTBILDNING OCH BARNOMSORG
Barn och ungdomar i Hylte kommun ska i en sammanhållen skola lägga grunden för ett livslångt lärande 
och för att bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet.

GRUNDUPPDRAG
Accepterad kvalitetsnivå Bokslut       Ansvars-  

 2017 2018 2019  2020 2021  område  

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram,  
kommunala skolor (%) 69,3 89 89  89 89  BUN

Meritvärde i åk. 9, kommunala skolor 193,5 210 210  210 210  BUN

Nöjdhet förskola (%) 85,3 75 75  75 75  BUN

Nöjdhet grundskola (åk 2, 5 och 8) (%) 80,9 75 75  75 75  BUN

Nöjdhet vuxenutbildning och Introduktions- 
programmet (IM) (%) 68,8 75 75  75 75  BUN

Plats på förskola på önskat placeringsdatum (%) 25 52 52  52 52  BUN

Väntetid i antal dagar från önskat placeringsdatum  
till faktiskt placeringsdatum* 67 30 30  30 30  BUN

Andel behöriga IM-elever till ett yrkesförberedande program (%) 100 99 99  99 99  BUN

Andel godkända elever av de som fullgör grundvux** 91 99 99  99 99  BUN

Andel godkända elever gymnasievux** 94,8 99 99  99 99  BUN

Andel godkända elever SFI (%) 26 30 30  30 30  BUN

Väntetid i antal dagar till utbildning i svenska  
för invandrare (SFI) 60 31 31  31 31  BUN

*Ny benämning och beräkningsmetod from 2018 
**Nytt nyckeltal from 2018

MÅL/UPPDRAG     
 Status Klart Ansvarig 

Storleken på barngrupperna i förskolan ska minska   2018 BUN

Behovet om barnomsorg på obekväm arbetstid ska utredas   2018 BUN

Lärarna ska ges mer tid för pedagogik   2018 BUN

Arbetet för en giftfri förskola ska inledas    2018 BUN

Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola    2018 KS

Högre och jämställda lärarlöner   2018 KS

Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas   2018 ANN
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Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål

OMSORG OCH HJÄLP
Hylteborna ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov.  
Medborgarna ska ha inflytande över sin egen situation.

MÅL/UPPDRAG     
 Status Klart Ansvarig 

En särskild arbetsgrupp ska undersöka hur de äldres situation kan förbättras   2018 ON

Kommunala handikapprådets frågor ska prioriteras upp   2018 SBN

GRUNDUPPDRAG
Accepterad kvalitetsnivå Bokslut       Ansvars-  

 2017 2018 2019  2020 2021  område  

Andel barn och ungdomar som upplever det som lätt att  
få kontakt med socialsekreteraren (%) 57 75 75  75 75  BUN

Andel ej återaktualiserade barn och ungdomar 0-12 år  
ett år efter avslutad utredning eller insats (%) 76 82 82  82 82  BUN

Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år  
efter avslutad utredning eller insats (%) 75 82 82  82 82  BUN

Andel långtidsförsörjningstagare av totalt antal personer  
med ekonomiskt bistånd (%) 22,4 30 30  30 30  ANN

Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de  
får inom LSS (%) 64 74 74  74 74  ON

Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%) 94 88 88  88 88  ON

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)  84 90 90  90 90  ON

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 14 16 16  16 16  ON

Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp  
inom 20 minuter (%) 97 95 95  95 95  KS

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet  
inflyttningsdatum till särskilt boende 33 36 36  36 36  ON

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för  
ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd 11 10 10  10 10  ANN
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Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål

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

GRUNDUPPDRAG
Accepterad kvalitetsnivå Bokslut     Ansvars-  

 2017 2018 2019 2020 2021 område  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  60 60 60 60 SBN

Andel som kommer ut i arbete eller studier efter avslut  
inom arbetsmarknadsverksamhet (%) 26 45 45 45 45 ANN

MÅL/UPPDRAG     
 Status Klart Ansvarig 

Förutsättningarna för persontrafik med tåg Hyltebruk – Halmstad ska utredas    2018 KS

Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas    2018 KS

Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas    2018 KS

Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte Kommun   2018 KS

Hylte kommun ska delta i regionalt innovationsarbete   2018 ANN
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Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål

BYGGA, BO OCH MILJÖ
Hylte kommun ska erbjuda goda livs- och verksamhetsmiljöer i hela kommunen med möjlighet till bra 
boenden och goda kommunikationer i ett tryggt och hållbart samhälle.

GRUNDUPPDRAG
Accepterad kvalitetsnivå Bokslut        Ansvars-  

 2017  2018 2019  2020 2021  område  

Andel tjänliga vattenprov och tjänligt med anmärkning (%) 100  100 100  100 100  SBN

Antal överklagade beslut som ändrats efter överprövning  2  2 2  2 2  SBN

Handläggningstid vid beslut om bygglov, veckor i genomsnitt 5  10 10  10 10  SBN

MÅL/UPPDRAG     
 Status Klart Ansvarig 

Uppvärmningen av kommunens fastigheter ska göras fossilfria    2018 KS 

Byggnationen av Örnaskolans Låg och mellanstadium ska påbörjas under 2015    2018 KS 

Fysiska miljön i tätorterna ska förbättras   2018 SBN 

Övergång till elbilar i kommunens fordonspark ska inledas   2018 SBN 

Påbörja arbetet med att klimatanpassa kommunen   2018 SBN 

Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta   2018 SBN 

Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör klimat och miljö   2018 SBN 

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

GRUNDUPPDRAG
Accepterad kvalitetsnivå Bokslut     Ansvars- 

 2017 2018 2019 2020 2021 område  

Andel som är nöjda vid fysiska besök inom kultur-  
och fritidsverksamheten (%) 90 90 80 80 80 ANN

MÅL/UPPDRAG     
 Status Klart Ansvarig 

Mötesplatser för olika kulturer ska skapas   2018 ANN

Föreningslivets villkor ska förbättras   2018 ANN
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Kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål

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

MÅL/UPPDRAG     
 Status Klart Ansvarig 

”Rätt till heltid” för kommunens anställda ska införas   2018 KS

Hyltebostäders organisationsform ska utredas   2018 KS

En ny översiktsplan (ÖP) ska arbetas fram under perioden   2018 KS
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GRUNDUPPDRAG
Accepterad kvalitetsnivå Bokslut     Ansvars-  

 2017 2018 2019 2020 2021 område  

Andel som får svar vid kontakt med kommunen via  
telefon och e-post (%) 75 60 60 60 60 Samtliga

Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt  
med kommunen (%) 85 92 92 92 92 Samtliga

Nöjd medarbetare 77 74 74 74 74 Samtliga

Nöjdhet för kommunens webbplats (%) – 75 75 75 75 Samtliga

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%) 5,8 5,5 5,5 5,5 5,5 Samtliga
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
INFÖR RESULTAT- OCH  
EKONOMISK PLAN 2018-2021
I början av året förbereds förslag till förutsättningar för kommande budgetperiod. Förutsättningarna är första 
steget i kommande budgetprocess och ligger till grund för det fortsatta arbetet. I förslaget ingår bland annat 
omvärldsanalys, som sätter Hylte kommun i ett större perspektiv, analys av befolkningsutvecklingen och olika 
budgetförutsättningar presenteras. Beslutet tas i kommunstyrelsen i februari.
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OMVÄRLDSANALYS 
En grundläggande förutsättning för planeringen de kommande åren är att se kommunen i ett omvärldsper-
spektiv. För kommuner liksom för företag spelar omvärlden i ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv 
en allt större roll. Yttre omständigheter kan komma att påverka Hylte kommun. Några av de faktorer som 
kan påverka är konjunkturutvecklingen, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdags- 
beslut som berör det kommunala verksamhetsområdet.

• 425 miljoner kronor införs som bidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet via så  
 kallade extratjänster.

• Till skolområdet riktas för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 miljard kronor  
 år 2018 och 3,5 miljarder kronor år 2019 samt 6 miljarder kronor år 2020.

• 500 miljoner kronor riktas som en jämlikhetspeng till skolan år 2018.

• 500 miljoner kronor riktas till socioekonomiskt eftersatta kommuner.

• Ytterligare 250 miljoner kronor riktas till förstärkt bemanning inom den sociala  
 barn- och ungdomsvården.

• Stimulansmedel om 350 miljoner kronor införs för att öka motivationen att delta  
 i daglig verksamhet.

• 300 miljoner kronor satsas för gratis simskola och ytterligare

• 250 miljoner kronor för avgiftsfria aktiviteter för barn under skollov (200 mnkr  
 finns redan år 2017).

• Anslaget för krisberedskap höjs med 100 miljoner kronor till kommunerna.

• Klimatklivet ökas med 800 miljoner kronor år 2018 och 1,3 miljarder kronor  
 år 2019 samt 2,3 miljarder kronor år 2020–2023.

STATLIG STYRNING
Kommunens budgetarbete påverkas i 
mycket hög grad av den statliga styrning-
en. I regeringens vår- och höstpropositio-
ner framgår hur statliga beslut kommer 
att påverka kommunerna, och därmed 
Hylte kommuns budgetarbete.

ÖKAD STYRNING VIA STATSBIDRAG
Årets höstproposition innebär en förstärkt statlig styrning, framför allt genom ökade 
resurser till välfärden som tillförs via de generella statsbidragen med 3,5 miljarder 
kronor 2019 och 7 miljarder kronor från år 2020. Utöver dessa anslag finns en stor 
mängd riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen söks i regel av nämnderna 
själva och ligger utanför budgetramarna. Några av de riktade statsbidragen  
i årets höstproposition är:

Omvärldsanalys
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Regeringen bedömer i budgetpropositionen att tillväxten i Sverige blir stark, 3,4 procent år 2017 respektive 2,6 procent år 2018 
(kalenderkorrigerade siffror). Det är en upprevidering jämfört med vårpropositionen. 

Den globala tillväxten är idag visserligen under genomsnittet för 2000-talet. Men konjunkturuppgången i världen fortsatte under 
2017 med en snabbare ökning av industriproduktion och världshandeln. Det ser ut att bli en något starkare tillväxt 2017 och 2018 
i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel, vilket bidrar till en starkare svensk export 2018. Det förefaller inte som den 
politiska osäkerheten i Europa och USA i någon större omfattning påverkat den ekonomiska utvecklingen, indikatorerna tyder 
snarare på att ett relativt högt förtroende hos både hushåll och företag.

Aktivitetsnivån i den svenska ekonomin har varit hög de senaste åren och det fortsätter ett tag till. Det är framförallt de inhemska 
delarna i ekonomin som utvecklats starkt. Den offentliga konsumtionen ökade kraftigt i samband med den stora flyktingkrisen. 
Investeringarnas andel av BNP är på den högsta nivån sedan början av 1990- talet, den höga befolkningstillväxten ställer krav på 
såväl bostäder som verksamhetslokaler. Nästa år bedömer regeringen dock att investeringarna växer i en långsammare takt efter-
som nivån på investeringarna nu är så pass hög. Det finns även kapacitetsrestriktioner i byggandet. Vidare bedömer regeringen att 
hushållskonsumtionen kommer utvecklas starkt då låga räntor, hög sparkvot och en positiv utveckling på arbetsmarknaden ger en 
gynnsam grogrund för hushållskonsumtionen. Även utrikeshandeln väntas ge ett positivt bidrag till tillväxten i Sverige 2018.

SVERIGES EKONOMI



18 FÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärldsanalys

Regeringen väntar sig att den starka utvecklingen på arbets-
marknaden håller i sig. Antalet sysselsatta väntas fortsätta öka 
snabbt 2017 och även relativt snabbt 2018. Sysselsättningsgra-
den, dvs. andelen sysselsatta i befolkningen i arbetsför ålder har 
ökat kraftigt. Den starka konjunkturutvecklingen och reger-
ingens åtgärder medför en ökad efterfrågan på arbetskraft och 
arbetslösheten bedöms minska till 5,9 procent år 2018. 

Löneutvecklingen väntas trots den starka utvecklingen på 
arbetsmarknaden att vara dämpad. Även 2017 och 2018 väntas 
timlöneökningarna stanna på 2,7 respektive 3,0 procent, vilket 
är lägre än genomsnittet 1993–2016 (3,4 procent). Undersök-
ningar visar att företagen få allt svårare att rekrytera personal. 
Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har stigit vilket påver-
kar löneökningstakten med viss fördröjning.

Efterfrågan på kommunala välfärdstjänster är stark till följd av 
snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet nyan-
lända och regeringens satsningar inom välfärden. Behoven av 
välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög åren framöver och 
sektorn tillförs resurser. Däremot är regeringens prognos för 
den kommunala konsumtionen blygsam, då denna enbart ökar 
med 0,5, 0,8 respektive 1,1 procent år 2018–2020. En viktig 
förklaring till den förhållandevis måttliga konsumtionsökning-
en är den prognosprincip regeringen tillämpar. Denna innebär 
att man utgår från beslutade och föreslagna statsbidrag och 
oförändrade kommunala skattesatser. Den kommunala kon-
sumtionen anpassas därefter i prognosen så att det kommunala 
balanskravet uppfylls, även då det innebär mindre ökning av 
den kommunala konsumtionen än vad demografin kräver.

Källa: 2018 års budgetproposition.

SVERIGES EKONOMI (forts) 

PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM INTE  
ANNAT ANGES, PROGNOS 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020         

BNP 1 2,9 3,4 2,6 2,0 2,0
Arbetade timmar 1 1,7 2 1,3 0,6 0,6
Arbetslöshet 2 6,9 6,6 5,9 5,9 5,9
BNP-gap 3 -0,2 0,8 1,0 0,8 0,6
Timlöner 4 2,4 2,7 3 3,2 3,4
KPIF, årsgenomsnitt 1,4 1,8 1,7 1,9 2
Finansiellt sparande i off. sektor 5 0,9 1 0,9 1,1 1,5
Konsoliderad bruttoskuld 5 41,6 38,6 36,5 34,4 32           
1Kalenderkorrigerad. 2Procent av arbetskraften. 3Procent av potentiell BNP. 4Konjunkturlönestatistik. 5Andel av BNP.

SAMMANFATTNINGSTABELL ÖVER REGERINGENS PROGNOS  
I BUDGETPROPOSITIONEN

I oktober 2017 presenterade SKL, Sveriges kommuner och 
landsting, den senaste ekonomirapporten som belyser kom-
munernas och landstingens ekonomiska situation samt den 
samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. 

Kommunernas resultat för 2016 uppgick till 22 miljarder.  
Resultatet motsvarar 4,1 procent av skatteintäkter och gene-
rella stats- bidrag. vilket klart överstiger de 2 procent som kan 
betraktas som en tumregel för god ekonomisk hushållning. 
Endast nio kommuner redovisar ett negativt resultat. En stor 
del, 9 miljarder kronor netto, utgörs av rea- och exploaterings 
vinster. Justerat för dessa uppgår resultatet till 2,4 procent av 
skatter och generella statsbidrag, också det ett bra resultat.

Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat under de 
senaste tio åren med i genomsnitt 2,9 procent av skatter och 
generella statsbidrag. De ekonomiska förutsättningarna varie-
rar mellan olika kommuner och det är upp till varje kommun 
att bestämma sina mål för god ekonomisk hushållning.

Starkt demografiskt tryck, ökade pensionskostnader och bromsad 
skatteunderlagsutveckling innebär att det krävs åtgärder på 39 
miljarder till och med 2021, för att klara ett resultat på 1 procent 
av skatter och generella statsbidrag. Effektiviseringar, bland annat 
med hjälp av digitalisering av välfärdstjänster, måste till för att 
klara verksamheten och målen för god ekonomisk hushållning.

Källa: Ekonomirapporten, oktober 2017, SKL.

KOMMUNERNAS EKONOMI
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Omvärldsanalys

NATIONELL IT-STRATEGI FÖR SKOLANS DIGITALISERING

Skolverket har lämnat två förslag på nationella strategier för skolans digitalisering 
till regeringen. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och 
effektiviseras. Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en 
digital kompetens. Strategierna anger de förutsättningar och insatser som krävs 
för detta. 

Strategin för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan 
lämnades till regeringen den 4 april 2016. Motsvarande strategi för gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna lämnades den 27 april 2016.  
Strategierna kommer att gälla 2017–2022 om regeringen fattar beslut om den.

NYA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

FLER STEG FÖR EN EFFEKTIVARE PLAN- OCH BYGGLAG:  
PROP 2016/17:151

I regeringens proposition föreslås en tidsfrist om två månader för länsstyrelsens beslut 
att upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 
områdesbestämmelser efter överprövning. Fler planer föreslås också kunna antas av 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Vidare föreslås att ytterligare åtgärder ska 
undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen. Slutligen innehåller proposi-
tionen förslag till ändrade förutsättningar för bygglov på grund av bygglovsbefriade 
åtgärder. Bygglovsbefriade åtgärder som får vidtas i strid med detaljplan ska inte be-
aktas vid en senare bedömning av ett byggnadsverks eller en åtgärds förenlighet med 
detaljplanen. Riksdagen förväntas fatta beslut i maj 2017. Lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2017.
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LAG OM SAMVERKAN VID UTSKRIVNING FRÅN SLUTEN HÄLSO-  
OCH SJUKVÅRD

Regeringen föreslår i lagrådsremissen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen om kommuner- 
nas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Meningen med förslaget är att 
främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskriv-
ning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade 
hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen innehåller 
även bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun. 

Huvudmännen ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer om samverkan enligt 
den nya lagen och förväntas ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt 
för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas. Lagen inne- 
håller också bestämmelser om vad som ska gälla för kommuners betalningsan-
svar i vissa fall för patienter som vårdas inom den slutna vården efter det att de 
bedömts vara utskrivningsklara och när överenskommelse mellan landsting och 
kommun inte har kommit till stånd.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Den upphävda lagen ska 
dock fortsätta att gälla fram till och med den 31 december 2018 för patienter som 
vårdas i sluten psykiatrisk vård.

NATIONELL KVALITETSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE 
PERSONER SOU 2017:21

Utredningen är presenterad och föreslår en genomförandefas under åren 2019–2034.

BOSTADSANPASSNINGSBIDRAGET

Boverket har på uppdrag av regeringen, gjort en översyn av lagen om bostadsan-
passningsbidrag som resulterat i förslag på en ny lag med flera nya bestämmelser. 
Till exempel föreslås att bidrag ska kunna beviljas för vissa brandskyddsåtgärder 
och för åtgärder för att värna integriteten, när personliga assistenter eller annan 
utomstående personal är verksamma i bostaden i stor omfattning. 

Det finns också förslag på att ägaren av ett flerbostadshus kan ta över rätten till 
bidrag för åtgärder i allmänna utrymmen och utökade möjligheter för hyresvär-
dar och bostadsrättsföreningar att få bidrag för att återställa anpassningar och 
nya handläggningsbestämmelser. Lagändringen kan innebära ökade kostnader för 
kommunerna. Lund har varit remisskommun under processen att ta fram lagför-
slaget. Oklart när beslut förväntas.

HJÄLPMEDELSUTREDNINGEN (S 2015:08)

Regeringen beslutade den 10 december 2015 att en särskild utredare ska se över 
tillgången till och användningen av hjälpmedel och lämna förslag i syfte att öka 
likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk samt 
se över frågan om nationell reglering, ett samlat huvudmannaskap och effektiv 
verksamhet för hjälpmedel Utredaren ska vidare lämna förslag som skapar förut-
sättningar för att hjälpmedelsverksamheten hos berörda myndigheter och huvud-
män bedrivs effektivt. Detta ska ske med hänsyn till den enskildes delaktighet 
och självbestämmande och ett effektivt utnyttjande av de befintliga ekonomiska 
resurserna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

§
§

§

§
Omvärldsanalys
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Omvärldsanalys

ÖVERSYN AV SOCIALTJÄNSTLAGEN

Ett regeringsdirektiv har lämnats om översyn av socialtjänstlagen och utrednings-
arbetet ska vara avslutat den 1 maj 2018. Resultatet av översynen kan komma att 
påverka kommunens verksamheter under planeringsperioden. I en lagrådsremiss 
föreslås ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och den nya hälso- och sjuk-
vårdslagen avseende spelmissbruk. Syftet är att kommunernas socialnämnder ska 
arbeta med spelmissbruk på samma sätt som med annat missbruk.  
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

ÖVERSYN AV INSATSER ENLIGT LSS OCH ASSISTANSERSÄTTNINGEN 
(DIR. 2016:40)

Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som 
LSS omfattar och ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. 
Målet är att de kvinnor och män, flickor och pojkar som ingår i lagens person-
krets ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnads-
utvecklingen för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt 
hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen 
behöver även ytterligare besparingar göras. Uppdraget ska redovisas senast den  
1 oktober 2018.

NY KOMMUNAL REDOVISNINGSLAG

Utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)” har gjort 
en översyn av lagen och lämnat sina förslag på förändringar. Bland annat föreslås 
att regleringen av pensionsredovisningen förändras. Vilket kortfattat innebär att 
hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodel-
len. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal förändringar jämfört med nuvarande 
lagstiftning, exempelvis tydligare reglering av innehållet i förvaltningsberättelsen 
och den sammanställda redovisningen, samt vissa förändringar av värdering av 
finansiella tillgångar. Förslaget påverkar bland annat kommunens finansiella nyck-
eltal och får konsekvenser på kommunense redovisning. Lagen om ny kommunal 
redovisningslag föreslås träda i kraft 2019, vilket innebär eventuella effekter först 
2019 och framåt, effekterna kommer att beaktas och tas med i beräkningarna 
först när beslutet är antaget.

§
§
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BEFOLKNINGSUTVECKLING
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för kommunerna, eftersom den påverkar behov och efter-
frågan av de kommunala tjänsterna. Invånarantalet påverkar även storleken på skatteintäkter, generella 
statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Det har också betydelse hur fördelningen 
och utvecklingen är mellan olika åldersgrupper. Eftersom delar av utjämningssystemet finansieras inom 
kommunkollektivet är det av betydelse hur befolkningsförändringarna blir på riksnivå. En prognos över 
befolkningens utveckling och sammansättning tas varje år fram inom kommunen.

Befolkningsutveckling
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Källa: SCB och Hylte kommuns befolkningsprognos 2017-2022

Befolkningsutvecklingen tog rejäl fart 2016. Kommunen växte 
med 440 personer under året vilket motsvarar en befolknings-
tillväxt på 4,2 procent. Det placerar Hylte kommun på andra 
plats av Sveriges 290 kommuner. I jämförelse med övriga riket 
är det en tillväxt som är mer än dubbelt så hög. Efter många 
år av minskad befolkning har nu Hylte kommuns folkmängd 
ökat för tredje året i följd. Sedan 2013 har kommunen ökat 
med 9,3 procent, vilket är en kraftig ökning som ställer störa 
krav på den kommunala service som efterfrågas. 

Befolkningsförändringen styrs av fyra variabler, in och utflytt-
ning, antal födda samt antal döda. Under 2016 flyttade 1 184 
personer in till Hylte kommun vilket är den största inflytt-
ningen kommunen har haft på årtionden. Hylte kommuns 
folkmängd ökar i stort sett inom samtliga åldersgrupper. Den 
åldergrupp som ökat mest är barn och ungdomar (0-18 år), 
den gruppen har ökat med motsvarande 8,4 procent jämfört 
med föregående år. Det beror dels på att en stor andel av de 
nyanlända är barn, dels på ett positivt födelsenetto.
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Befolkningsutveckling

OSÄKER BEFOLKNINGSPROGNOS
Kommunens befolkning har som sagt ökat betydligt de se-
naste åren, men befolkningsutvecklingen framöver är väldigt 
osäker. Det beror på att vi sett ett trendbrott under 2017 då 
befolkningsökningen mattats av rejält. 

Vid årsskiftet förväntas befolkningen vara 10 974, vilket 
motsvarar en ökning på endast 0,6 procent. Det är betydligt 
lägre nivåer än de senaste åren. Ökning beror endast på att 
vi haft ett positivt födelsenetto och inte på grund av ökad 
inflyttning, som varit fallet tidigare år. Det innebär att det 
är lika många som flyttar in som flyttar ut från kommun 
under 2017. 

Under prognosperioden 2017-2022 bedömer SCB att folk-
mänden i Hylte kommun kommer fortsätta öka med 361 
invånare till 11 315 personer. Under budgetperioden beräk-
nas folkmängden öka med 3,5 procent, vilket motsvarar en 
genomsnittlig procentuell ökning på 0,9 procent. Prognosen 
visar både på en fortsatt ökad inflyttning samt ett positivt fö-
delsenetto. Beaktar vi det trendbrott som vi sett under 2017 
framöver så är som sagt prognosen osäker. Med anledning av 
osäkerheten baseras budgeten på ett lägre antal än vad som 
visas i SCB:s prognos. Kommunen bedömer att befolkningen 
kommer ligga konstant under hela budgetperioden.

FÄRRE SKA FÖRSÖRJA FLER
Enligt SKL är den demografiska utvecklingen en av de stora utma-
ningarna för kommunerna. Med en ökande befolkning krävs en 
långsiktig planering och styrning för att verksamheterna ska hålla 
en god kvalitet. Åldersfördelningen bland invånarna styr vilka oli-
ka behov av kommunal service som efterfrågas. Åldersstrukturen i 
Hylte utmärker sig då det finns relativt få personer i åldersgruppen 
20-64 år. Andelen invånare i åldersintervallet 0-19 år ligger samti-
digt över riksgenomsnittet. Även andelen invånare i intervallet 65 år  
och äldre ligger över genomsnittet. Antalet barn ökar i Hylte och 
då växer behovet av resurser till skola, omsorg och kultur- och 
fritidsverksamhet. Migration från andra länder ställer krav på väl 
fungerande verksamhet för integration och inkludering. 

Hylte kommuns befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0-19 år 
respektive 65 år och äldre, där efterfrågan på kommunal ser-
vice är som störst, än i åldersgruppen 20-64 år, där det största 
skatteunderlaget finns. Ett annat sätt att beskriva det på är att 
”färre ska försörja fler”, vilket är i linje med att den så kallade 
försörjningskvoten ökar i hela riket. 

Den demografiska förändringen innebär att kostnaderna för 
kommunens verksamheter ökar snabbare än skatteintäkter och 
generella statsbidrag om verksamhetens bedrivs på samma sätt 
som idag. Det kommer också att innebära stora behov av  
investeringar samt betydande svårigheter att försörja framti-
dens verksamheter med personal.
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 2018-2021 
Kommunfullmäktige har beslutat att det ekonomiska resultatet under budgetperioden inte får understiga 
1,9 %. Resultatnivån ska långsiktigt säkra en god ekonomisk hushållning och innebär att kommunen kan 
självfinansiera, beroende på investeringsbehov, merparten av kommunens investeringar. Överskott i ekonomin 
är viktiga för att även möta snabba förändringar i konjunkturen. Kommunens resultatutveckling över en 
tioårsperiod har varit positiv.

UTVECKLING  
AV SKATTE- 
UNDERLAGET
Kommunens skatteintäkter påverkas 
främst av skatteunderlagets utveckling 
och befolkningsförändringen.  
Kommunen använder sig av SKL:s 
prognoser när det gäller utveckling av 
skatteunderlaget och förändringar i 
utjämning och statsbidrag. 

Sedan SKL:s skatteprognoser i början 
av 2016 har det skett en kontinuerlig 
nedskrivning av ökningstakten av skatte- 
underlaget för perioden 2018–2020.  
I början av 2016 bedömdes den årliga 
ökningstakten för åren 2018–2020 hamna 
på mellan 4,1 procent och 5,2 procent.  
I den senaste prognosen (september 2017) 
bedöms ökningstakten ligga på mellan 
3,4 procent och 3,9 procent. Det innebär 
att skatteunderlaget bedöms öka med 
cirka en procentenhet mindre. Varje pro- 
centenhetsförändring motsvarar cirka  
5 miljoner kronor för Hylte kommun.

PROCENTUELL FÖRÄNDRING 2017 2018 2019 2020 2021     

SKL 16:7 (feb 2016) 5,6 5,2 4,4 4,1 
SKL 16:17 (apr 2016) 5,2 4,3 4,3 4,3 
SKL 16:45 (aug 2016) 4,6 4,1 4,1 4,1 
SKL 16:51 (okt 2016) 4,5 3,9 3,8 3,8 
SKL 16:65 (dec 2016) 4,4 3,6 3,5 3,5 
SKL 17:6 (feb 2017) 4,6 3,7 3,5 3,6 
SKL 17:18 (apr 2017) 4,4 4,0 3,5 3,6 
SKL 17:42 (aug 2017) 4,3 4,1 3,6 3,5 
SKL 17:47 (sep 2017) 4,4 3,4 3,5 3,8 3,9 

Källa: Sveriges kommuner och landsting

SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING

Förändringarna jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 
17:42) förklaras till övervägande del av att arbetade timmar utvecklas på annat 
sätt än i augustiprognosen. Reviderade nationalräkenskaper för 2016 och första 
halvåret 2017 visar att arbetade timmar låg på en högre nivå vid utgången av 
juni i år än enligt tidigare statistik. Även ökningen av arbetade timmar hittills 
2017 har varit större än vad som var känt i augusti, vilket medfört en marginell 
upprevidering av skatteunderlaget 2017. SKL har dock inte ändrat bedömningen 
av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i balans 2019. Det innebär att SKL nu 
förutser mindre ökning av arbetade timmar 2018 och 2019 än i augusti.

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, de utgör cirka 45 procent av kommunens totala inkomster. Skattesatsen för Hyl-
tes kommuninvånare ligger oförändrad på 21,45 procent. 

Befolkningsprognos, löneökningar och förändring av sysselsättning bland kommunens invånare är sådant som påverkar det totala 
skatteunderlaget. Eftersom det finns en betydande osäkerhet om hur stora de framtida skatteintäkterna ska bli, spelar prognoser en 
viktig roll i den ekonomiska planeringen. Hylte kommun använder sig av prognoser från SKL (Sveriges kommuner och landsting).

SKATTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG



25FÖRUTSÄTTNINGAR

Ekonomiska förutsättningar 2018-2021 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 2018-2021

KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING INKLUSIVE FASTIGHETSAVGIFT
Vid sidan av skatteintäkterna är det kommunala utjämningssystemet, där den kommunala fastighetsavgiften ingår, en viktig 
inkomstskälla för Hylte kommun; härifrån kommer cirka 23 procent av de totala inkomsterna. För att skapa förutsättningar 
för alla kommuner och landsting att kunna erbjuda invånare likvärdig service finns ett skatteutjämningssystem i Sverige.  
Vissa av delar av utjämningssystemet innebär att Hylte kommun får ta emot bidrag, medan andra delar medför avgifter. 
Nedan beskrivs systemets olika delar lite närmare.

INKOMSTUTJÄMNINGEN kompenserar för olikheter mellan olika kommu-
ners skattekraft, det vill säga skillnaderna i invånarnas genomsnittsinkomst. Sam-
tidigt skjuter staten till medel så att varje kommun är garanterad en inkomstnivå 
som motsvarar 115 procent av medelskattekraften i Sverige. 

KOSTNADSUTJÄMNINGEN ska balansera strukturella behovs- och kost-
nadsskillnader mellan kommuner, till exempel skillnader i andelen barn och äldre 
bland invånarna. Systemet ska däremot inte utjämna för skillnader som beror på 
servicenivå, kommunala avgifter eller politiska prioriteringar. 

LSS-UTJÄMNINGEN ska jämställa kommunernas kostnader för LSS (lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade). Här avgörs utjämningen av an-
talet personer inom kommunen som är brukare av insatser inom LSS. 

DEN KOMMUNALA FASTIGHETSAVGIFTEN infördes 2008 då den 
statliga fastighetsaviften avskaffades och innebär att den kommuninvånare som 
äger en fastighet ska betala en avgift baserad på taxeringsvärde. Fastighetsavgiften 
gäller även fritidshus. 

REGLERINGSBIDRAG/REGLERINGSAVGIFT innebär att den totala nivån 
för en kommuns samtliga utjämningsbidrag jämförs med statens anslagna medel 
för kommunal utjämning. Beroende på om de anslagna medlen är högre eller lägre 
än kommunens netto, genererar det ett bidrag eller en avgift för kommunen.
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Kommunen använder prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från SKL för att ta hänsyn till förväntade prisökningar i budgeten. 
Detta index består av två sammanvägda uppräkningstal, dels prognos för arbetskraftkostnadernas förändring och dels prognos för 
prisförändring för övrig förbrukning. Nämndernas nettokostnader vid senaste budgeten används som underlag för beräkning av 
kompensationens storlek. Lönerörelse (2,1 %) 2018 är budgeterade centralt under kommunstyrelsen för att fördelas till nämnderna 
enligt utfall av lönerörelsen. Enligt beslut har nämndernas kompensation för löne- och kostnadsutvecklingen för perioden justerats 
till två tredjedelar, motsvarande 2,2 procent, av den beräknade utvecklingen enligt PKV. Skulle kommunen höja kompensationen 
till den nivå som SKL rekommenderar ökar kommunens kostnad med 5,3 mkr 2018 och i slutet av perioden med 6-7 mkr.

Barn- och ungdomsnämndens samt omsorgsnämndens ramar justeras i budgeten för demografiska förändringar enligt den senast 
beslutade befolkningsprognosen. Kompensationen nämnderna erhåller på grund utav ökad befolkning inom åldersgruppen ska 
täcka ökade kostnader för lokaler, städ, kost och liknande. Under budgetperioden minskar volymökningarna kraftigt, vilket kan 
kopplas till den befolkningsprognos som använts i beräkningarna. Volymökningen är som störst inom de ålderskategorier som 
påverkar Barn- och ungdomsnämndens verksamhet.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄMNDERNAS RAMAR 2018-2021

VÄLFÄRDS- 
MILJARDERNA 
Välfärdsmiljarder benämns de 10 mil- 
jarder kronor som regeringen för att 
skapa långsiktiga planeringsförutsätt-
ningar tillfört kommuner och lands-
ting i budgetpropositionen för 2017. 
Resurstillskottet är permanent och ska 
inledningsvis särskilt stötta de kommu-
ner och landsting som har störst behov 
av investeringar när Sverige växer.  
Pengarna fördelas dels efter invånarantal 
(30 procent), dels efter en fördelnings-
nyckel som tar hänsyn till asylsökande 
och nyanlända (70 procent). Under 
2019 och 2020 ska tillskottet i större 
utsträckning fördelas utifrån invånaran-
tal och från och med 2021 kommer det 
helt att baserat på invånarantal.

Resultaten för 2018-2021 är inte 
någon prognos. Detta kan snarare 
ses som vad det är som händer när 
bidraget övergår från att huvudsakli-
gen fördelas via flyktingvariabler till 
att helt fördelas utifrån befolkning, år 
2021, samt att kommunernas andel av 
bidraget minskar. Det är dock rimligt 
att utgå från att regeringen kommer att 
uppdatera dataunderlaget inför de slut-
giltiga fördelningarna åren 2018 och 
framåt, varför siffrorna som redovisas 
här endast ska ses som preliminära.

 PROGNOS BUDGET PLAN PLAN PLAN 
 2017 2018 2019 2020 2021     

Invånarantalet 1/11 året före 10 868 10 950 10 950 10 950 10 950       

Skatteintäkter 413 968 426 974 451 751 466 674 480 031
      
Generella statsbidrag      
Inkomstutjämning 156 358 158 885 149 654 151 570 155 797
Kostnadsutjämning 35 680 49 139 49 139 49 139 49 139
Regleringsbidrag/-avgift -106 1 652 4 918 7 322 6 469
Fastighetsavgift 18 241 19 467 19 467 19 467 19 467
LSS-utjämning -13 076 -10 240 -10 240 -10 240 -10 240
Välfärdsmiljarder 26 732 27 432 19 590 11 760 0            

Summa generella statsbidrag 223 829 246 335 232 528 229 018 220 632
      
Summa skatter och  
generella statsbidrag 637 797 673 309 684 279 695 692 700 663       

Ökning jämfört med föregående år (tkr)   35 512 10 970 11 413 4 971
Ökning jämfört med föregående år (%)   5,6% 1,6% 1,7% 0,7%         

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG 
FÖR HYLTE KOMMUN, TKR
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FINANSIELL ANALYSVÄRDERINGSYSTEM MED 
FÄRGSIGNALER
Både målen och resultat på nyckeltal 
i förhållande till uppsatta acceptabla 
värden bedöms enligt följande:

 Uppfyllt

 Delvis uppfyllt

 Ej uppfyllt

 Inget värde

För att Hylte kommun ska kunna bedriva en långsiktig och kvalitativ 
verksamhet är det viktigt att kommunens ekonomi är i balans. 

För att säkerställa att kommunen lever upp till det lagstadgade balanskravet och har 
en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om fem finansiella 
nyckeltal med tillhörande kvalitetsnivåer som ger bra signaler om hur det är ställt 
med ekonomin. Syftet med kvalitetsnivåerna är en ändamålsenlig och effektiv han-
tering av offentliga medel. På så sätt säkerställs att det kommunala handlingsutrym-
met inte urholkas. Den finansiella analysen utgår från dessa nyckeltal och fokuserar 
på att klargöra om Hylte kommun uppvisar god ekonomisk hushållning eller inte.

Resultatet (förändringen av eget kapital) 
måste vara positivt om inte kommunens 
ekonomi ska försämras och ge mindre 
resurser till verksamheten.  
Resultatets andel av skatteintäkter och 
bidrag får inte understiga kvalitetsnivån 
på 1,9 procent. Att kvalitetsnivån upp-
nås har en stärkande effekt på kommu-
nens ekonomi. Det bidrar bland annat 
till en förbättrad likviditet och ett större 
utrymme att självfinansiera en normal 
investeringsvolym.

Hylte kommun budgeterar för relativt 
höga resultat under åren 2018-2021. 
Resultatets andel av skatteintäkter och 
bidrag överstiger kvalitetsnivån på 1,9 
procent med god marginal för hela bud-
getperioden. Historiskt sett är resultat-
utvecklingen för perioden väldigt stark. 

ÅRETS RESULTAT

Finansiell analys

 BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN  ACCEPTABEL 
FINANSIELLA NYCKELTAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kvalitetsnivå          

Årets resultat i relation till skatteintäkter och  
generella statsbidrag (%) 9,0 3,6 3,3 6,6 5,2 3,3 1,9 

Soliditet (%) 34,0 36,8 39,2 42,9 45,5 47,1 28 

Nämndernas budgetavvikelse (%) 0,9 0,4       +/- 1,0 

Självfinansieringsgrad för  
kommunens investeringar (%) 203,5 100 102,8 172,5 209,7 147,8 95 

Långfristiga låneskulden i relation till  
anläggningstillgångarnas värde (%) 59,5 51,4 47,7 47 47,4 47,8 60 
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 BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN  
SKATTEINTÄKTER OCH NETTOKOSTNADER 2016 2017 2018 2019 2020 2021          

Skatteintäkter och utjämning (mkr) 605,6 639,3 673,3 684,3 695,7 700,7
Ökning skatteintäkter och utjämning (%) 13,4 5,6 5,6 1,6 1,7 0,7
Verksamhetens nettokostnad (mkr) 552,3 612,0 651,2 638,9 659,8 677,2
Ökning verksamhetens nettokostnad (%) 7,3 11,1 3,7 -1,9 3,3 2,6 

 BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN  
SOLIDITET 2016 2017 2018 2019 2020 2021          

Soliditet (%) 34,0 36,8 39,2 42,9 45,5 47,1 
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%) 1,6 5,4 8,7 14,8 19,1 21,8 

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushåll-
ning är att det finns en balans mellan löpande intäkter och 
kostnader. Kostnaderna bör inte utvecklas i en snabbare takt 
än skatteintäkterna. 

Ur tabellen nedan framgår att detta uppnåtts de senaste åren. 
Under de senaste åren har vi däremot sett en kraftig ökning, 
både när det gäller skatteintäkterna men även verksamhetens 

nettokostnad. Bakgrunden till ökningen hänger framförallt 
samman med den kraftiga befolkningsutveckling som starta-
de hösten 2014, men även utvecklingen i Sverige med bland 
annat större ökningar av löner och pensioner. För budgetperi-
oden 2018-2021 beräknas skatteintäkterna öka i genomsnitt 
2,4 procent samtidigt som nettokostnaden förväntas öka med 
1,9 procent. 

SKATTEINTÄKTS- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med egna medel. Ju högre soliditet, 
desto mindre skuldsatt är kommunen. Förändringen i detta 
nyckeltal är beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra 
skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet. Kommun-
fullmäktige har i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 
angett att soliditeten, exklusive ansvarsförbindelse, inte får 
understiga 28 procent. För att få ett mer relevant mått vid 
beräkningen av soliditeten bör hänsyn tas till de pensions- 

åtaganden som redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen.

Soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen, beräknas under 
2018 uppgå till 39,2 procent, vilket är en ökning sedan 
bokslut 2016 med 5,2 procentenheter. Soliditeten beräknas 
öka under hela budgetperioden. En sådan utveckling innebär 
att skuldsättningsgraden minskar och den finansiella styrkan 
ökar. En förutsättning för detta är att det egna kapitalet ut-
vecklas i en positiv och kraftigare riktning än tillgångarna.

SOLIDITET

För att inte urholka kommunens ekonomi, måste vikten om 
budgetföljsamhet betonas. Det är strategiskt viktigt då det 

skapar en stabil ekonomi. Därigenom ges bättre förutsätt-
ningar att genomföra framtida investeringar.

NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSE

Finansiell analys
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Finansiell analys

 BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN  
SJÄLVFINANSIERINGSGRAD AV INVESTERINGAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021          

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%) 203,5 100,0 102,8 172,5 209,7 147,8
Investeringsvolym (mkr) 43,3 67,3 60,9 51,3 37,6 37,5 

 BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN  
LÅNGFRISTIGA SKULDER 2016 2017 2018 2019 2020 2021          

Långfristiga låneskulden i relation till  
anläggningstillgångarnas värde (%) 59,5 51,4 47,7 47,0 47,4 47,8
Förändring (%) 1,2 -8,1 -2,9 -0,7 0,4 0,4
Långfristig låneskuld (mkr) 290,5 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 

Den långfristiga låneskulden är beroende av investeringstakt, 
nyupplåning och andra skuldförändringar. Kommunfullmäktige 
har beslutat att den långfristiga låneskulden i förhållande till 
anläggningstillgångarnas värde inte får överstiga 60 procent. 

Genom god likviditet genomförde kommunen under 2017 en 
extra amortering motsvarande 26,5 mkr, vilket innebär att de 
långfristiga låneskulderna uppgår till 264,6 mkr. Samtliga sex 
lån finns hos Kommuninvest. Risken sprids genom att lånen 

har olika förfallodagar och rörlig eller fast ränta. Kommunen 
har inga derivat för att säkra ränteriskerna. Under budgetpe-
rioden beräknas låneskulden i förhållande till anläggningstill-
gångarnas värde ligga konstant under den nivå som fullmäk-
tiga beslutat. Det beror dels en relativt låg investeringsvolym 
i jämförelser med de avskrivningar som kommunen gör. Så 
länge kommunen klarar av att självfinansiera investeringar, 
kommer de långfristiga skulderna inte öka.

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investe-
ringarna som kan finansieras med egna medel. 100 procent 
innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investe-
ringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär 
att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att 
kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. 
Kommunfullmäktige har beslutat att självfinansieringsgraden 

av investeringar ska uppgå till minst 95 procent. Kvalitets-
nivån förväntas uppnås under hela budgetperioden. Självfi-
nansieringsgraden uppgår i budget 2018 till 102,8 procent 
för att sedan öka kraftigt 2019-2021.  Det beror framförallt 
på en relativt låg planerad investeringsvolym i kombination 
med ett högt budgeterat resultat.

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD FÖR KOMMUNENS INVESTERINGAR
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Finansiell analys

Borgensåtaganden är viktiga vid bedömning av kommuner ur riskperspektiv.  
Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån för Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 
och andra externa verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån den 
31 december 2017 var 96,3 mkr. Risken i borgensåtagandena bedöms som låg.

Hylte kommun har även tecknat en solidarisk borgen för Kommuninvests skulder. 
Kommunens andel av den totala skulden uppgick på balansdagen till 0,11 procent. 
Även det här borgenåtagandet bedöms vara förenat med en låg risk.

BORGENSÅTAGANDE

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en ekonomi i balans; bortsett från realisationsvinster måste intäkterna vara 
större än kostnaderna. Det krävs ett positivt resultat för att kunna säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för rein-
vesteringar. Hylte kommun uppfyller balanskravet och har heller inget negativt resultat från tidigare år som behöver regleras. 
Kommunen har också utnyttjat möjligheten att avsätta tidigare års överskott i en resultatreserv för att kunna jämna ut 
svängningar i intäktsnivåer mellan olika år och skapa en buffert för perioder av lågkonjunktur. Med nuvarande riktlinjer 
kan den del av resultatet som efter balanskravsjusteringar överstiger två procent av skatteintäkter och utjämning reserveras. 
I samband med bokslutet 2016 reserverades 42,1 mkr. Hylte kommun beräknas också, med anledning av höga budgeterade 
resultat, kunna reservera ytterligare 71,7 mkr under budgetperioden.

BALANSKRAVET OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. I ett vinst- 
drivande företag bör den uppgå till minst 100 procent av de kortfristiga skulderna, 
men för kommuner brukar den röra sig runt 70–80 procent. För Hylte kommun 
ligger kassalikviditeten under hela budgetperioden högt och om man även räknar 
in den outnyttjade checkräkningskrediten, som ligger på 50 mnkr, når den över 
100 procent. Kommunen har därmed en god likviditet, och har dessutom bra  
möjligheter att förstärka den ytterligare om det skulle behövas.

LIKVIDITET
Pensionskostnaden beräknas öka från 
37,5 mnkr år 2018 till 45,7 mnkr år 
2021. Att pensionskostnaderna ökar 
en följd av löneökningar och att antalet 
anställda ökat under året. Den totala 
pensionsskulden beräknas till 240,5 
mnkr år 2021, vilket innebär en sänk-
ning i förhållande till år 2017 då skulden 
beräknas vara 251,2  mnkr. 

PENSIONSÅTAGANDEN
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Finansiell analys

 BOKSLUT BOKSLUT BUDGET PLAN PLAN PLAN 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021     

Årets resultat 54 451 19 866 22 061 45 411 35 898 23 454
Reducering realisationsvinster -260  - - - -
Orealiserade förluster i värdepapper -  - - - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 54 191 19 866 22 061 45 411 35 898 23 454
Reservering till RUR -42 051 -7 119 -8 595 -31 725 -21 984 -9 441
Disponering av RUR           

Årets balanskravsresultat 12 140 12 747 13 466 13 686 13 914 14 013 

          
BUDGETERAD RESERVERING TILL ELLER 
DISPONERING FRÅN RUR 2016 2017 2018 2019 2019 2019 

Ingående värde 12 000 54 051 61 169 69 764 101 489 123 473
Reservering till RUR 42 051 7 119 8 595 31 725 21 984 9 441
Disponering av RUR           

Utgående värde 54 051 61 169 69 764 101 489 123 473 132 915 

Ingående värde: I bokslut 2016 reserverades 42,1 mkr. Sedan tidigare har det reserverats 12 mkr. 
Reservering sker på det belopp som överstiger 2 % av årets resultat i relation till skatter och statsbidrag

BUDGETERAD BALANSKRAVSUTREDNING 2018-2021, TKR

Budgeten för Hylte kommun är upprättad i enlighet med de riktlinjer som antagits för god ekonomisk hushållning. Kommunen 
beräknas under perioden 2018-2021 uppfylla kvalitetsnivåerna för samtliga finansiella nyckeltal, vilket stärker kommunens 
finansiella styrka och beredskap för framtiden.

Det budgeterade resultatet för perioden 2018-2021 är historiskt starkt och överstiger accepterad nivå, 1,9 procent med god 
marginal. Detta innebär i sin tur att kommunen under budgetperioden också beräknas uppfylla balanskravet samt, tack vare 
det budgeterade resultatet, kunna reservera 71 mkr i resultatutjämningsreserven fram till 2021. Kommunen klarar även av att 
självfinansiera hela periodens investeringsvolym och soliditeten är stark.

AVSLUTANDE KOMMENTAR 
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NÄMNDERNAS  
BUDGET OCH UPPDRAG
I följande avsnitt redovisas nämndernas beslut om ekonomisk tilldelning med en sammanställning av de 
politiska prioriteringar som beviljats utöver ram. En presentation av nämndspecifika uppdrag till budget-
processen redovisas också. 
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DRIFTSBUDGET

Driftsbudget

Sammanställning över samtliga nämnders driftramar enligt 
budgetförslaget för åren 2018-2021, där budget för 2017 
avser beslutade ramar i enlighet med REP 2017-2019.   
Överst i driftsbudgeten visas de ekonomiska ramarna för 
kommunens nämnder under budgetperioden. Under nämn-
dernas ramar redovisas budget för de kommungemensam-
ma posterna. Till skillnad från kommunens resultaträkning 
innehåller driftsbudgeten interna poster (affärshändelser inom 
och mellan förvaltningar), både inom nämndernas ramar och 

inom de kommungemensamma posterna. 

Förändringen av nämndernas ramar mellan olika år består till 
stor del av beräknad kompensation för löne- och kostnads-
ökningar (PKV) eller justering av interna kapitalkostnader 
(som avskrivningar och ränta). Skillnaderna kan också bero 
på bokföringstekniska justeringar mellan nämnder. Barn-och 
ungdomsnämndens och Omsorgsnämndens ramar justeras 
även för demo- grafiska förändringar.

FÖRKLARING TILL DRIFTSBUDGETEN

 BUDGET BUDGET PLAN PLAN PLAN 
DRIFTSBUDGET 2018-2021, TKR 2017 2018 2019 2020 2021 

Kommunstyrelsen inkl. KF 42 036 48 069 47 961 47 423 48 407

Valnämnd 50 350 350  
Räddningsnämnden 11 271 12 087 12 341 12 600 12 864
Samhällsbyggnadsnämnden 20 084 24 574 23 325 23 167 23 638
Tillsynsnämnden 133 136 139 142 145
Arbets- och näringslivsnämnden 51 543 59 501 57 810 58 995 60 205
Revision 882 927 947 968 988
Överförmyndaren 841 860 878 898 917
Barn- och ungdomsnämnden 287 896 304 197 310 167 317 607 323 652
Omsorgsnämnden 174 364 179 281 184 688 189 381 194 084 

Nämndernas nettokostnad 589 100 629 982 638 607 651 180 664 902 

      
Underhåll fastigheter 5 000 5 000   
e-förvaltning - ej fördelat 2 000 1 500 -1 500  
Löneavtal  7 630 6 706 6 847 8 322 8 530
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat  14 000   
Förändring semesterlöneskuld 2 000 500 500 500 500
Återföring kapitalkostnader -62 136 -67 337 -70 195 -70 556 -68 838
Pensioner 11 333 13 292 15 352 19 232 21 390
Ofördelade kapitalkostnader  484   
Ofördelade hyresjusteringar  2 300    

Verksamhetens nettokostnad 559 927 611 426 594 611 613 679 631 484 
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Politiska prioriteringar och uppdrag

 BUDGET PLAN PLAN PLAN 
POLITISKA PRIORITERINGAR, TKR 2018 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige 45 445 45 45
  Utbildning politiker i samband med ny mandatperiod   400  
  Medel för webbsändning av KF 45 45 45 45 

Kommunstyrelsen 5 080 3 630 2 530 2 530
  Medel för projektet ”Rätt till heltid” 1 100 1 100  
  Halverad karensdag för alla anställda 1 500 1 500 1 500 1 500
  Friskvårdsbidrag för samtliga anställda på 1 000kr/år 500 500 500 500
  Samverkansavtal Forskningsstation Bolmen 100 100 100 100
  E-förvaltningsprojektet 400 400 400 400
  Utökat bidrag Hyper 30 30 30 30
  Åtgärdspaketet  1 450    

Valnämnd 99 99    
  Medel för valarbetet 99 99   

Räddningsnämnden 470 470 470 470
  Kompensation för RIB-avtal 470 470 470 470 

Samhällsbyggnadsnämnden 4 090 3 390 2 770 2 770
  Projektanställning  200   
  Utökning miljö- och hälsoinspektör 250 250  
  Öppna dagcentralerna på helgerna 370 370  
  Fri kollektivtrafik för samtliga mellan 7-19 år 1 500 1 500 1 500 1 500
  Matmiljonen 1 000 1 000 1 000 1 000
  Samfällda vägar 50 50 50 50
  Medfinansieringsavtal gång- och cykelbro i Kinnared 220 220 220 220
  Åtgärdspaketet  500    

Arbets- och näringslivsnämnden 7 485 4 635 4 635 4 635
   Gratis friskvård på Örnahallen för de över 70 år 150 150 150 150
   Kvalitetsutvecklare inom IFO 700 700 700 700
   Projektet ”Språkstart Halland” 300 300 300 300
   Fritidsgården i Hyltebruk 520 1 020 1 020 1 020
   Utökning av Camp Vallsnäns 50 50 50 50
   Mobila fritidsgårdar 1 650 1 650 1 650 1 650
   Medel till kulturutvecklarens förfogande 200 200 200 200
   Höjt bidrag till Hembygdsgårdarna 50 50 50 50
   Utökat investeringsstöd till föreningar 175 175 175 175
  ANDTS samordnare 340 340 340 340
  Åtgärdspaketet  3 350    

Barn- och ungdomsnämnden 6 910 4 710 4 710 4 260
   Genomföra åtgärder för att få en giftfri förskola 500   
   Modersmålsundervisning     550
   Kompetenshöjning/fortbildning   1 000 1 000 
   Utökning tjänster kulturskolan 500 500 500 500
   Avgiftsfri kulturskola 210 210 210 210
   Uppstart nya vuxenutbildningen  3 000 3 000 3 000 3 000
  Åtgärdspaketet  2 700    

Omsorgsnämnden 1 625 1 625 1 625 1 625
   Förändring betalningsansvarslagen 525 525 525 525
   Socialtjänstförordningen, bemanning särskilt boende 1 100 1 100 1 100 1 100 

SUMMA PRIORITERINGAR  25 804 19 004 16 785 16 335 

POLITISKA PRIORITERINGAR OCH UPPDRAG
I driftsbudgeten har nämndernas ramar justerats enligt de förutsättningar som beskrivits i föregående avsnitt samt 
utifrån de förändringar som redan fattade beslut har medfört. I de förändrade ramarna ingår även ett antal sats-
ningar som kommunfullmäktige valt att prioritera. Bredvid presenteras vilka dessa satsningar är och hur de förde-
las mellan nämnderna. Här anges även ett antal uppdrag till nämnderna att arbeta med under budgetperioden.
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Politiska prioriteringar och uppdrag

NÄMNDSPECIFIKA UPPDRAG 
TILL SAMTLIGA NÄMNDER 

•Ta fram mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden.

KOMMUNSTYRELSEN

•Revidera den kostnadsbilaga som tillhör den lönestrategiska planen utefter de satsningar som redan har genomförts.

•Revidera nuvarande friskvårdspolicy med tillhörande riktlinjer.

•Ta fram en modell för hur och när avräkningen per elev till Grundvux ska ske.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

•Under 2018 öppna dagcentralerna i Unnaryd, Hyltebruk och Torup under en testperiod för två år (2018- 2019). Samt att i 
samarbete med arbets- och näringslivsnämnden och omsorgsnämnden skapa möjligheter för social samvaro i samband med 
dagcentralernas öppettider.

•Erbjuda samtliga i åldern 7-19 år Hallandstrafikens fritidskort med utökad giltighet under loven från och med 2018.  
Nämnden får även i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur detta ska hanteras.

•Att med hjälp av ”matmiljonen” öka kvaliteten samt andelen ekologisk mat från idag 20 % till 50 % under 2018  
i kommunens verksameter.

ARBETS- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

•Införa fri träning på Örnahallen för de som är över 70 år från och med 2018. Samt se över om det går att villkors styra 
vilken tid gratis träning erbjuds.

•Att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden skapa möjligheter för social samvaro i samband med 
dagcentralernas öppettider från och med 2018.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

•Studiehandledare och integrationsvärdar som är anställningsbara ska i framtiden beaktas vid rekryteringsprocessen.  
Vid behov i framtiden utöver ordinarie bemanning ska arbetsförmedlingens tjänster beaktas.

•Bevaka finansieringsfrågan gällande införandet av programmering som ämne i skolan. Avstämning bör ske med SKL.

•En utökning av resurser inom IFO bör mötas med satsningar i vårpropositionen och vårändringsbudget för 2017 kopplat 
mot förstärkning till myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg.

OMSORGSNÄMNDEN

•Att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden och arbets- och näringslivsnämnden skapa möjligheter för social samvaro  
i samband med dagcentralernas öppettider från och med 2018.
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INVESTERINGAR
Sammanställning över samtliga nämnders och styrelsers investeringsramar enligt budgetförslag för åren 
2018– 2020, där budget 2017 avser beslutade investeringsramar i enlighet med REP 2017–2019.  
Kommunens investeringar hanteras enligt riktlinjer som kommunstyrelsen har fastställt. 
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Investeringar

Investeringsbudgeten visar alla kommunens pågående och planerade investeringar, grupperade efter verksamhetsområde samt 
sorterade under respektive ansvarig nämnd. Tabellens kolumner visar:

Under mandatperiod har den politiska majoriteten prioriterat 
investeringar inom förskola och skola. Stora investeringar 
som genomförts och färdigställts är Hyltebruks nya låg- och 
mellanstatideskola som fick namnet Kråkbergsskolan samt 
tillbyggnaden av Sörgårdens förskola i Hyltebruk. Under pe- 
rioden 2018-2020 kommer satsningarna inom detta område 

att fortsätta. Större investeringar som kommer färdigställas 
under budgetperioden är renoveringen av skolorna i Torups, 
Unnaryd, Landeryd, Rydöbruk och Kinnared. Totalt under 
perioden 2017-2020 satsas över 100 mkr på skolfastigheterna 
i kommunen. Andra större inplanerad renoveringar är renove-
ringen av Örnahallen samt Örnvallens konstgräsplan.  

FÖRKLARING TILL INVESTERINGSBUDGETEN 

 BUDGET BUDGET PLAN PLAN TOTAL 
INVESTERINGSBUDGET 2018-2020, TKR 2017 2018 2019 2020 BUDGET 

Kommunstyrelsen 81 276 48 350 38 450 21 350 174 063 

Lokal- och fastighetsinvesteringar 69 531 39 150 29 350 17 350 149 640
  Skolfastigheter 51 646 16 400 14 600 6 600 102 140
  Förskolor 1 631 9 000   12 000
  Omsorgsfastigheter 1 937     2 000
  Idrotts- och fritidsanläggningar 6 341 8 900 10 500 6 500 30 400
  Övriga förvaltningsfastigheter 7 976 4 850 4 250 4 250 3 100
IT-investeringar 10 945 8 000 3 000 3 000 15 323
Räddningsnämnden 800 1 200 6 100 1 000 9 100 

Samhällsbyggnadsnämnden 24 288 18 350 11 350 14 750 25 256 

Gata och park 12 330 5 500 5 000 3 800 12 408
Exploatering 5 210     5 500
Övrigt 264 300 300 300 64
Vatten och avlopp 6 434 12 500 6 000 10 600 7 284
Renhållning och avfallshantering 50 50 50 50 0 

Raminvesteringar 2 544 1 540 1 540 1 540 löpande 

SUMMA INVESTERINGAR 108 108 68 240 51 340 37 640 199 319 

• BUDGET 2017 – Beslutad budget inklusive ombudgeteringar från 2016.

• BUDGET 2018 – Beslutad budget exklusive eventuella ombudgeteringar från 2017.

• PLAN 2019-2020 – Beslutad budget/plan. 

• TOTAL BUDGET – den totala beräknade budgeten för projekten.   
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RÄKENSKAPER

Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna 
för Hylte kommuns samtliga nämnder och verksamheter.  
Av resultatbudgeten framgår också avskrivningar, skatte- 

intäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
samt finansiella intäkter och kostnader. Summan av samtliga 
poster summerar till årets resultat.

RESULTATBUDGET

 BUDGET BUDGET PLAN PLAN PLAN 
RESULTATBUDGET 2018-2021, MKR 2017 2018 2019 2020 2021 

Nämndernas nettokostnad -559,9 -611,4 -594,6 -613,7 -631,5
Avskrivningar -36,6 -40,6 -43,1 -43,0 -42,1 

Verksamhetens nettokostnad -596,6 -652,0 -637,7 -656,7 -673,5 

Skatteintäkter 412,8 427,0 451,8 466,7 480,0
Kommunalekonomisk utjämning 218,5 246,3 232,5 229,0 220,6
Finansnetto -2,4 0,8 -1,1 -3,1 -3,7 

Resultat efter finansiella poster 32,4 22,1 45,4 35,9 23,5 

Extraordinära kostnader      
Extraordinära intäkter      

Årets resultat 32,4 22,1 45,4 35,9 23,5
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 BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN PLAN 
KASSAFLÖDESANALYS 2018-2021, MKR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Likviditet vid årets början 102,3 78,9 25,9 27,6 64,8 106,1 

Den löpande verksamheten 19,7 55,5 62,6 88,5 78,9 65,5 

  Årets resultat 54,4 19,9 22,1 45,4 35,9 23,5
  Avskrivningar 36,3 35,6 40,6 43,1 43,0 42,0
  Reglering fodringar/skulder -71,1       

Investeringsverksamheten -43,1 -82,0 -60,9 -51,3 -37,6 -37,5 

Finansieringsverksamheten  -26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Nyupptagna lån       
   Amortering av lån  -26,5     

Likviditet vid årets slut 78,9 25,9 27,6 64,8 106,1 134,1 

Förändring likvida medel -23,4 -53,0 1,7 37,2 41,3 28,0 

Från resultatbudgeten överförs i princip årets resultat till 
kassaflödesanalysen. Denna visar samtliga in- och utbetal-
ningar avseende den löpande verksamheten, investerings-
verksamheten samt finansieringsverksamheten. Av kassa-
flödesanalysen framgår också förändringen av de likvida 
medlen från årets början till årets slut. Med likvida medel 

menas kommunens bankkonto, kontanta medel samt kort-
fristiga placeringar.

Enligt budgeten nedan kommer medlen från den löpande 
verksamheten att överstiga investeringsutgifterna, vilket 
innebär att kommunens likviditet ökar. 

KASSAFLÖDESANALYS

 PROGNOS BUDGET PLAN PLAN PLAN 
BALANSBUDGET 2018-2021, MKR 2017 2018 2019 2020 2021 

Tillgångar          
Anläggningstillgångar 534,6 555,0 563,2 557,8 553,2
Omsättningstillgångar 145,7 147,3 184,6 225,8 253,9
   varav kassa 26,0 27,6 64,9 106,1 134,2 

Summa tillgångar 680,3 702,3 747,7 783,6 807,1 

      
Eget kapital och skulder      
Eget kapital 253,6 275,6 321,0 356,9 380,4
Avsättningar pensioner 9,7 10,7 10,9 11,1 11,5
Övriga avsättningar 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Långfristiga skulder 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5
Kortfristiga skulder 147,2 146,2 146,0 145,8 145,4 

Summa eget kapital och skulder 680,3 702,3 747,7 783,6 807,1 

Balansbudgeten visar planen för hur kommunens tillgångar för-
ändras samt hur de finansieras. Balansbudgetens ställning för-
väntas uppnås vid respektive års slut. Det egna kapitalet utgör 
kommunens förmögenhet och definieras som tillgångar minus 
avsättning och skulder. Tillgångar ökar i takt med att kommu-
nen investerar i lokaler, anläggningar och infrastruktur samt 
minskar i takt med avskrivningarna. Det egna kapitalet ökar 

med årets resultat. Upplåning ökar de långfristiga skulderna.

För perioden 2017-2020 planerar kommunen investeringar på 
totalt ca 258 mkr och det är viktigt att redan i nuläget se vilka 
effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på lite läng-
re sikt. Utifrån givna förutsättningar i resultat- och investerings-
budget har balansbudgeten nedan upprättats för budgetperioden.

BALANSBUDGET
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