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Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Hylte gjort en granskning av års-
bokslut och årsredovisning för 2011. Enligt kommunallagen skall revisorerna även bedöma
om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk
hushållning, som fullmäktige beslutat.

Denna rapport behandlar ur revisionssynpunkt väsentliga iakttagelser och belopp.

Årets resultat/god redovisningssed
Det redovisade resultatet uppgår till 2,5 mnkr (5,6 mnkr för koncernen). Budgeten för 2011
efter tilläggsanslag mm uppgick till 2,6 mnkr. I delårsrapporten för juni prognostiserades hel-
årsresultatet till -6,6 mnkr.

Vår granskning visar att bokslutet i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en rätt-
visande bild av kommunens ställning och resultat. Redovisningen följer i allt väsentligt lag om
kommunal redovisning och god redovisningssed.

God ekonomisk hushållning
Hylte kommun har i Mål och resursplan resp Styr- och ledningsdokument gjort en tolkning av
begreppet god ekonomisk hushållning. Ett antal finansiella mål och verksamhetsmål koppla-
de till detta begrepp har därefter formulerats. I årsredovisningen görs en uppföljning av mål-
uppfyllelsen.

Av årsredovisningens målutvärdering görs bedömningen att av de fyra finansiella målen har
ett uppfyllts medan tre ej har uppfyllts. Merparten av de nämndsrelaterade verksamhetsmå-
len har uppnåtts helt eller delvis (19 av 23).

I förvaltningsberättelsen görs en uppföljning och samlad bedömning av om verksamheten
bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. Bedömningen som görs är att Hylte
kommun  delvis uppnår god ekonomisk hushållning.  Motiveringen till bedömningen är den
låga måluppfyllelsen gällande de finansiella målen där endast ett av de finansiella målen
uppnås..

Balanskrav
Balanskravsresultat uppgår till 2,4 mnkr. Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet
har uppfyllts.

Intern kontroll
Ett arbete pågår med att ta fram rutiner för intern kontroll. Reglemente för intern kontroll an-
togs av kommunfullmäktige 2011-12-15. Arbetet med intern kontrollplaner för resp nämnd
pågår. En första uppföljning av intern kontrollarbetet kommer att göras i samband med års-
bokslutet 2012.
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1. Inledning

1.1. Uppdrag och syfte

Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Hylte gjort en granskning av års-
bokslut och årsredovisning för 2011.

Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för
denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprät-
tad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med god redovisningssed.

Enligt kommunallagen skall revisorerna även bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt
med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat.
Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas årsbokslutet. Motsvarande gäller för
granskning av delårsbokslutet. Granskningsrapport och bedömning avseende delårsrappor-
ten har lämnats separat.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om
årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
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2.1.1. Kommentarer till utfallet

Av ovanstående resultaträkning i tabell 1 framgår att resultatet 2011 uppgår till 2,5 mnkr.
Några väsentliga poster av engångskaraktär som kan anses vara jämförelsestörande och
som ingår i det redovisade resultatet 2011 har ej påträffats.

2.2. Resultat mot prognos och budget

Den totala avvikelsen mot budget är 0. Häri ingår en negativ budgetavvikelse för nämnderna
på 4,5 mnkr, skatteintäkter, inkomstutjämning mm till +7,0 mnkr.

Nämndernas sammanlagda avvikelser uppgår till -4,5 mnkr (tabell 2). Liksom föregående år
är det barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden som svarar för de störs-
ta avvikelserna mätt i kronor. Barn- och ungdomsnämnden svarar för den största negativa
avvikelsen, - 3,6 mnkr (f å -2,6 mnkr). 1 prognosen i delårsrapporten bedömdes avvikelsen bli
-3,2 mnkr. Förklaringen till avvikelsen finns främst inom grundskola (-2,9 mnkr), familjecen-
tralen (-2,2 mnkr) och gymnasieskola (-0,7 mnkr). Avvikelsen inom grundskolan förklaras
främst av ökade hyreskostnader för Örnaskolan vilket borde budgeterats 2011.

Samhällsbyggnadsnämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse, -3,5 mnkr (f å -2,3 mnkr).
Prognostiserad avvikelse i delårsrapporten uppgick till -2,0 mnkr. Av denna svarar interna
verksamheter för -1,3 mnkr, VA -1,2 mnkr samt avsättning deponi -1,1 mnkr.

Finansnettot (tabell 1) är 2,1 mnkr sämre än budget (i delårsrapporten prognostiserades en
budgetavvikelse på -1,1 mnkr) vilket huvudsakligen förklaras av högre räntekostnader än
budgeterat.
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3. Rättvisande räkenskaper

3.1. Nyheter för året

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har under våren presenterat ett konceptuellt ramverk
för finansiell rapportering i kommuner och landsting. Ramverket definierar grundläggande
begrepp och diskuterar grundläggande principer för framtagande och utformning av finansiel-
la rapporter. Syftet är att vägleda intressenter med tolkning och bedömning av RKR:s re-
kommendationer. Dokumentet är inte en rekommendation och behandlar inte frågor som
avser klassificering, värdering, och upplysningar.

Rådet har också fastställt tre nya rekommendationer under 2011:

3.1.1.  Avsättningar och ansvarsförbindelser

1 den nya rekornmendationen förtydligas att avsättning inte får göras för annat än externa
förpliktelser. Eventuella informella förpliktelser skall numera i stället anges som ansvarsför-
bindelser. Även kraven på upplysning regleras i rekommendationen vilket har beaktats i års-
redovisningen.

1 årets bokslut kvarstår avsättningar för informella förpliktelser för omstruktureringar med 2,3
mnkr som vi anser inte uppfyller kravet för avsättning enligt den nya rekommendationen och
egentligen inte heller utifrån dess tidigare lydelse.

3.1.2. Nedskrivningar

Denna rekommendation är antagen 2011 men träder inte i kraft förrän 2012. Vi ser inte att en
tillämpning av rekommendationen redan 2011 hade fått någon påverkan på årsbokslut och
årsredovisning för 2011.

3.1.3. Redovisning av finansiella tillgångar och skulder

Denna rekommendation är antagen 2011 men träder inte i kraft förrän 2012. Vi ser inte att en
tillämpning av rekommendationen hade fått någon påverkan på bokslutet för 2011.

3.2. Gjorda iakttagelser vid granskning av räkenskaperna

3.2.1.  Anläggningstillgångar

De synpunkter som vi föregående år lämnade gällande information i noter om materiella an-
läggningstillgångar har i ailt väsentligt åtgärdats.

Som immateriella anläggningstillgångar har upptagits dataprogram, t ex PA-system, vilka
skrivs av över 5 år. Det bör finnas en not även till denna post.

3.2.2. Kortfristiga fordringar

Bland de kortfristiga fordringarna ingår kundfordringar med totalt 10,9 mnkr. Av dessa kvar-
stod vid granskningstillfället 2,3 mnkr obetalda. Reservering för osäkra kundfordringar har
skett med 139 tkr. Reservering görs när en fordran skickas för långtidsbevakning hos inkas-
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soföretag vilket är i överensstämmelse med antagen policy. Vi rekommenderar att kommu-
nen ser över sin policy för när en kundfordran ska reserveras som osäker. Ett förslag är att
reservera alla fordringar som är äldre än sex månader samt individuell prövning av stora pos-
ter som ej är sex månader gamla. Denna princip tillämpas av flera andra kommuner.

Obetalda kundfordringar äldre än sex månader uppgår till ca 600 tkr med förfallodatum allt
emellan 2004 och 2011-06-30.

3.2.3, Avsättningar

Bland avsättningarna ingår en post avseende omstruktureringskostnader avsatt i bokslutet
2006. Av denna kvarstår 2,3 mnkr outnyttjat, medan 0,4 mnkr använts 2011. Det kvarvaran-
de beloppet har nu preciserats för närliggande åtgärder. Enligt vår bedömning uppfyller inte
denna post kravet för avsättning och borde återförts i sin helhet. Med hänvisning till den nya
rekommendationens förtydligande om förbud mot avsättningar för informella förpliktelser
skulle, enligt företrädare för RKR, en upplösning mot eget kapital vara försvarbar. Detta skul-
le i så fall motiveras med en förändrad redovisningsprincip med hänvisning till ny rekommen-
dation. 1 redovisningsprinciperna i årsredovisningen anges att "avsättning för framtida om-
struktureringskostnader inte helt följer gällande rekommendationer, RKR 10".

Avsättningen för arbetslös ungdom som föregående år uppgick till 3,3 mnkr har till 2,8 mnkr
använts under 2011 medan återstoden 0,5 mnkr har lösts upp.

Bland avsättningar finns 1,6 mnkr (f å 2,9 mnkr) avseende återställande av deponi. Under
året har 2,4 mnkr tagits i anspråk för kostnader för sluttäckning av deponin medan årets
överskott inom renhållning 1,1 mnkr har ökat avsättningen. Utredning bör ske för att säker-
ställa att redovisningen sker enligt rekommendation 10 från Rådet för kommunal redovisning
(RKR).

3.2.4. Löneskatt

De anmärkningar som vi föregående år lämnade avseende hantering och inbetalning av lö-
neskatt har åtgärdats. 1 årets bokslut bedömer vi att redovisningen har skett korrekt.

3.2.5. Kommunal fastighetsavgift

Sedan 2008 tillförs kommunerna den då införda kommunala fastighetsavgiften efter en skat-
teväxling, där statsbidragen minskade med motsvarande belopp. Beloppet fastställdes utifrån
ett genomsnittsbelopp per invånare i riket. Kommunerna skall därutöver årligen erhålla för-
ändringen i den faktiska fastighetstaxeringen avseende fastigheterna inom den egna kom-
munen. Slutavräkningen görs med två års eftersläpning i ett komplicerat system som liknar
avräkningen av kommunalskatt. Kommunerna skall därför i bokslutet ta upp en prognos över
fordran för kommande slutavräkning. Kommunspecifika uppgifter om prognoser och utfall av
de årliga fastighetstaxeringarna lämnas löpande av SKL. Av SKLs uppgifter framgå hur stor
årets intäkt för kommunen skall vara, vilken legat till grund för kommunens uppbokning av
fordran. Vi menar att utgångspunkter i stället skall vara att fastställa hur stor fordran vid varje
tillfälle skall vara med SKLs uppgifter som grund. Eftersom fordran i bokslutet 2010 inte be-
räknats helt korrekt kvarstår en mindre differens även i den beräknade fordran i bokslutet
2011. Vårt påpekande är rent principiellt, medan differensen inte är väsentlig. Vi rekommen-
derar att ett särskilt fordringskonto i kontoklass 178x läggs upp för förenklad uppföljning av
fordringsposten, på samma sätt som finns för upplupna skatteintäkter.
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Uppföljningen av att den upptagna fordran ca 6,6 mnkr verkligen leder till betalning med kor-
rekt belopp kompliceras av att skatteverket inte gör en tydlig avräkning utan bakar in slutav-
räkningen i kommande års löpande utbetalning jämnt fördelat över året.

3.2.6. Kassaflödesanalys

Kommunens disponibla likvida medel utgörs till största delen av outnyttjad checkräknings-
kredit enligt följande i mnkr:

För att tydligare visa kommunens likviditetssituation och förändringen däri kan man i stället
för att visa förändringen i likvida medel som kassa och bank även inkludera outnyttjad check-
räkningskredit i kassflödesanalysen. (I balansräkningen får dock bara utnyttjad checkräk-
ningskredit tas upp). Då måste det anges att man i kassaflödesanalysen likställer outnyttjad
checkräkningskredit med likvida medel i själva analysen. Oavsett om denna utbrytning sker
formellt är det viktigt att motsvarande uppgifter framgår tydligt om läsaren själv vill göra den-
na justering för att få fram ett mer rättvisande likviditetsflöde. Därför bör utnyttjad checkräk-
ningskredit anges separat bland kortfristiga skulder, liksom att beviljad kredit anges.

I kassaflödesanalysen anges i vårt förslag förändring av beviljad kredit som nyupptagna lån
alternativt amortering medan utnyttjad checkräkningskredit bryts ut från förändring av kortfris-
tiga skulder. Denna variant framgår inte av RKRs rekommendation, men under förutsättning
att det klart framgår hur man gått tillväga anser vi att i Hylte kommuns situation ger den en
mer rättvisande bild av kommunens tillgängliga likviditet och dess förändring, vilket måste
anses vara syftet med kassflödesanalysen.

Om inte tillgången till outnyttjad checkräkningskredit tydligt redovisas kan balansräkningen
och kassaflödesanalysen ge ett intryck av att kommunen har mycket sämre likviditet än man
i själva verket har. Den outnyttjade checkräkningskrediten borde därför även kunna beaktas i
förvaltningsberättelsens avsnitt om likviditet där måtten kassalikviditet och rörelsekapital
skulle förbättras.
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4. Årsredovisningen
Årsredovisningen har inför 2011 genomgått en uppdatering av struktur och innehåll. Den är
uppdelad i avsnitten Vår berättelse, Vår förvaltningsberättelse, Våra verksamheter samt Våra
räkenskaper. Notapparaten har uppdaterats och förtydligats och innehåller mer information
och bättre beskrivningar av innehållet. Detta gäller t ex anläggningstillgångar, avsättningar,
specifikation av förändringar av pensionsförpliktelser, utveckling av pensionsredovisningen
utifrån RKRs krav mm. Vi anser att årsredovisningen har en tydlig och bra struktur.
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5. Intern kontroll
Ett arbete pågår med att ta fram rutiner för intern kontroll. Reglemente för intern kontroll an-
togs av kommunfullmäktige 2011-12-15. Arbetet med intern kontrollplaner för resp nämnd
pågår. En första uppföljning av intern kontrollarbetet kommer att göras i samband med års-
bokslutet 2012.

5.1. Bedömning

Vi noterar att arbetet med intern kontroll pågår. Ett reglemente för intern kontroll har fast-
ställts och arbetet med nämndernas intern kontrollplaner pågår. Revisionen kommer att följa
upp det fortsatta arbetet med intern kontroll under 2012.

Vi har granskat kommunens årsbokslut och granskat dokumentationen av avstämningar av
balanskonton. Granskningen påvisar att dokumentation i huvudsak är god.
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6. God ekonomisk hushållning

6.1. Finansiella mål

1 budgeten förs i enlighet med kommunallagen, ett resonemang om "god ekonomisk hushåll-
ning" samtidigt som finansiella mål och verksamhetsmål med anknytning till detta begrepp
definieras. Målen ska enligt lagen följas upp och bedömas i förvaltningsberättelsen. Det är
kommunstyrelsen som utifrån de uppgifter man får in från nämnderna, ska göra en uppfölj-
ning av de fastställda målen och en bedömning av i vilken mån målen kommer att kunna
uppfyllas under räkenskapsåret. Om så behövs ska även förslag till åtgärder anges. Det är
över denna kommunstyrelsens uppföljning och bedömning som sedan revisorerna ska avge
ett särskilt yttrande till fullmäktige.

1 budgeten (Mål och resursplan) 2011 och flerårsplanen 2012-2013 har intagits ett resone-
mang om god ekonomisk hushållning utifrån situationen för Hylte kommun. Finansiella mål
finns angivna avseende:

• Resultat (2 st)
• Soliditet
• Investeringar

Följande indikatorer för måluppfyllelse anges:

• Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag bör upp-
gå till minst 2%

• Nämnderna ska hålla anvisad budget
• Soliditeten ska uppgå till minst 30% för perioden
• Nettoinvesteringar bör helt finansieras med egna medel, undantag kan bl a göras för

taxefinansierad verksamhet och lönsamma investeringar, där frigjort driftsutrymme
används för amortering

6.1,1. Resultatmål

Årets resultat är positivt men uppgår bara till 0,5% av skatteintäkter och statsbidrag. Nämn-
dernas samlade budgetöverskridande uppgår till 4,5 mnkr. 1 årsredovisningen bedöms målen
ej uppfyllt resp delvis uppfyllt.

6.1.2. Soliditet

Målet är att soliditeten ska förbättras men har ändrats till att vara minst 30%. Soliditeten upp-
går till 30,2% (f å 31,6%) och överstiger således indikatorn 30%. Målet bedöms därför i för-
valtningsberättelsen vara  uppfyllt.  Soliditeten inkl pensionsförpliktelser är negativ.

6.1.3. Investeringar

Självfinansieringsgraden anges till 57,6% och målet bedöms därför  ej uppfyllt.
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6.2. Bedömning av finansiella mål

Fullmäktige har i budget resp Styr- och ledningsdokument angett finansiella mål som utgör
de ramar verksamheten ska hålla sig inom. Kommunens uppföljning utvisar att endast ett av
de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnåtts.

6.3. Avstämning av balanskravet

Efter justeringsposter konstareas att balanskravet är uppfyllt. Det finns inga underskott från
tidigare år som ska återläggas.

6.4. Verksamhetsmål

När det gäller begreppet "God ekonomisk hushållning" definieras det för varje kommun just
genom de mål som fullmäktige sätter upp för uppdragsåret i budgeten eller vid separat tillfäl-
le. De finansiella målen anger ramarna som verksamheten ska hålla sig inom och verksam-
hetsmålen ska utvisa vad som ska uppnås utav verksamheten.

Hylte kommun har antagit verksamhetsmässiga mål (strategiska fokusområden) utifrån fo-
kusområdena Hållbar utveckling och miljö, personal, samhällsutveckling samt styrning och
ledning. Det pågår ett utvecklingsarbete avseende uppföljning av resurser kopplat till fokus-
områden.

En redovisning av måluppfyllelsen görs i förvaltningsberättelsen och sammanfattas i nedan-
stående tabell.
Pers ktiv Antal mål U lIda På vä E* u llt E* utvärderad
Hållbar utvecklin milb 3 3 0 0 0
Personal 10 5 3 2 0
Samhällsutvecklin 5 2 2 1 0
St min och lednin 5  2 2 0 1
Summa: 23 12 7 3 1

Nämnderna har därutöver antagit serviceåtaganden, totalt 98 stycken, vilka följs upp i re-
spektive nämnds verksamhetsuppföljning. Serviceåtagandena är inte fullt ut kopplade till fo-
kusområdena och ingår heller inte i KFs definition av god ekonomisk hushållning. I Kvalitets-
analys 2011 ingår serviceåtagandena samt nämndernas utvecklingsmål (totalt 50 stycken)
tillsammans med fokusområdena (23 stycken) i den sammanvägda bedömningen av god
ekonomisk hushållning.
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6.5. Bedömning av verksamhetsmål

Av totalt 23 verksamhetsmässiga mål uppges 19 mål antingen vara uppfyllda eller att de del-
vis är uppfyllda. Fyra mål bedöms ej vara uppfyllda eller har ej utvärderats. Tillsammans med
nämndernas serviceåtaganden och utvecklingsmål indikerar detta att verksamheten har be-
drivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och att de verksam-
hetsmässiga målen till övervägande del kan uppnås vid en bedömning av hela räkenskaps-
året.

Hyltebruk den 2 april 2012

Magnus Helmfrid
Certifierad/auktoriserad revisor

Anders Löfgren
Certifierad/auktoriserad revisor
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