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Till kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport
per 2012-06-30 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska
biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit följande:
Flera nämnder prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2012. Av
delårsrapporten framgår inte några åtgärder för att nå en verksamhet i balans.
Uppföljningen av mål för god ekonomisk uppföljning görs per 2012-06-30. Någon
bedömning av måluppfylleisen vid utgången av 2012 görs ej.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med
de mål fullmäktige beslutat om, med följande undantag:

Endast två av fyra finansiella mål förväntas uppnås för 2012.
En majoritet av verksamhetsmålen avser en mätperiod som överstiger
räkenskapsåret. För övriga verksamhetsmål är måluppfyllelsen låg.

Hyltebruk den 13 september 2012
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Syfte med granskningen

Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisioneni
Hylte kommungjorten översiktliggranskningav
delårsrapportenper 2012-06-30.

Enligtkommunallagenska revisorerna bedöma om
resultatet i delårsrapportenär förenligtmed de mål som
fullmäktigebeslutat.
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret (kommunen)
belopp mnkr
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Prognos 2012 Budget 2012
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Resultat enligt prognos +9,8 mnkr Högre nettokostnader -5,8 mnkr

Avgår återbetalning FORA -9,5 mnkr Högre intäkter för skatter m.m. +6,4 mnkr

Justerat resultat 0,3 mnkr Förbättrat finansnetto +2,5 mnkr
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Verksamheternas prognos för helår i
jämförelse med budget

Belopp i mnkr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Arbets- och näringslivsnämnd
Revision
Överförmyndaren
Barn- och ungdomsnämnd
Omsorgsnämnd
Tillsynsnämnd
Summa nämnder

Avvikelse
prognos /

bud et
0,0
0,2
1,0

-0,9
0,0
0,0
3,3

-0,1
0,0

-5,5

Barn- och ungdomsnämnd (-3,3 mnkr)
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett
underskott om 3,3 mnkr för 2012.
Grundskolan förväntas göra ett underskott om -2,3 mnkr
för 2012 beroende på ökade kostnader för barn med
särskilda behov samt köp av verksamhet från annan
kommun.
Det finns en osäkerhet kring gymnasieskolan eftersom
höstens ansökningar inte är klara. Prognosen för 2012
visar emellertid enbart en negativ avvikelse om 0,4 mnkr.
Åtgärder för att få en budget i balans vid årets slut
saknas.

Samhällsbyggnadsnämnd (-1,0 mnkr)
Största orsaken till avvikelsen är hänförlig till lägre intäkter än förväntat (planavgifter,
skogsförsäljning).
Åtgärder för att få en budget i balans vid årets slut saknas.

Arbets- och näringslivsnämnd (-0,9 mnkr)
Största orsaken till avvikelsen är hänförlig till ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Åtgärder för att få en budget i balans vid årets slut saknas.
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Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar,

belopp i mnkr

132,5 132,5
22 9

99,9

Prognos 12 månad i förhållande till
budget 2012

Investeringar under första halvåret uppgår till 32,6 mnkr. För helåret
prognostiseras investeringar om 109,6 mnkr vilket är en genomförandegrad
om cirka 83 % i förhållande till den av kommunfullmäktige antagna
investeringsbudgeten. Det konstateras att investeringstakten under andra
halvåret förväntas vara mycket hög. Om ovanstående investeringsprognos
genomförs är det sannolikt att kommunens finansiella målsättning om
egenfinansiering av investeringar inte kommer att uppnås.
Det konstateras att den investeringsbudget som fullmäktige antagit ej kommer
att uppnås.

ElERNST&YOUNG
Quality In Everything We Do
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Nyckeltalsanalys, Soliditet
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Soliditeten, det egna kapitalet i
förhållande till totalt kapital, är i paritet
med senaste årsbokslutet. Det
konstateras att kommunens soliditet är
lägre än snittet i Hallands län.
Då kommunen använder sig av den
s.k. blandmodellen för redovisningen
av pensionsförpliktelser redovisas den
största delen utanför balansräkningen
som en ansvarsförbindelse. Om den
delen som redovisas som en
ansvarsförbindelse beaktas i
soliditetsberäkningen skulle soliditeten
vara negativ.



Strategiska frågor, nettokostnads- och
skatteutveckling

Förändring nettokostnad respektive
skatteintäkter
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Under de senaste två åren
har verksamhetens
nettokostnader ökat mer än
skatteintäkterna.
1prognosen för 2012
förväntas skatteintäkterna ha
en högre ökningstakt än
nettokostnaderna. Om
eliminering av återbetalning
av AFA-premier sker skulle
verksamhetens
nettokostnader ha en
ökningstakt om cirka 3,5 %,
det vill säga en högre
ökningstakt än skatteintäkter.
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Strategiska frågor, befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling
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Som framgår av tabellen har
kommunen en negativ
befolkningsutveckling.

Jämfört med 2001 (10 493)
har befolkningen minskat
med 383 personer (30/6
2012). Minskningen
motsvarar ca 3,7 %.
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God redovisningssed

Delårsrapportens utformning
Kommunen har haft som utgångspunkt att delårsrapporten ska ha samma struktur
som årsredovisningen.
Vi bedömer att delårsrapportens struktur är väl uppställd och innehåller de uppgifter
som krävs.

Bedömning av utfallet på helåret
Generellt görs bedömningar av resultatutfall och måluppföljningar för utfallet per
delårsbokslutet, det vill säga 30 juni 2012. Vår bedömning är att fokus bör läggas
på resultatutfall och måluppföljning för helåret 2012 för att på så sätt kunna rikta
relevanta insatser i verksamheter som identifierats i denna riskbedömning.
Det bör ske en förbättring genom att ange tydliga åtgärder när det gäller
verksamheter som utifrån prognosen inte förväntas klara tilldelad ram.

Redovisning av avsättningar
Bland avsättningarna ingår en post avseende omstruktureringskostnader avsatt i
bokslutet 2006. Av denna kvarstår 2,2 mnkr outnyttjat, medan 0,1 mnkr använts
2012. Enligt vår bedömning, liksom tidigare, uppfyller inte denna post kravet för
avsättning och borde återförts i sin helhet.
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Måluppföljning, balanskravet

belopp i mnkr

1den prognos som har upprättats förväntas uppgår det
förväntade balanskravsresultatet till 9,6 mnkr.
Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas
således bli uppfyllt vid räkenskapsårets utgång.

11,9
9,6

2,4

Balanskravsresultat Balanskravsresultat Balanskravsresultat
utfall 2010 utfall 2011 prognos 2012
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Måluppföljning, finansiella mål

Av Hylte kommuns budget avseende 2012 framgår följande finansiella målsättning för
räkenskapsåret:

Arets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara
minst 2 %

I delårsrapporten görs bedömningen att för räkenskapsårets sex första månader är målet
uppnått. Någon uppföljning för helåret görs ej. I enli het med u rättad ro nos förväntas dock
malet u f Ilas.

Nämndernas budgetföljsamhet skall vara 0
I delårsrapporten görs bedömningen att målet är uppfyllt för första halvåret. Någon bedömning
för hela 2012 görs ej. I enlighet med avlämnad prognos förväntas nämndernas avvikelse uppgå
till -5,5 mnkr vilket motsvarar cirka 1,1 % av budgeten för 2012. Målet förväntas därmed inte
u nås för helåret.

Soliditeten ska uppgå till minst 30%
Soliditeten uppgår till cirka 30% per 30/6. Någon bedömning för helåret är inte möjlig utan följs
upp i samband med årsbokslutet.

Nettoinvesteringar skall helt finansieras med egna medel
I delårsrapporten görs bedömningen att målet är uppnått för första halvåret trots att
självfinansieringsgraden uppgår till cirka 67%. Någon bedömning för helåret görs ej. Beaktad
lämnad ro nos för resultatutfall samt investerin s ro nos befaras målet e u nås för 2012.
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Måluppföljning, verksamhetsmål

	

Bedöms helt Bedöms delvis

	

uppfyllt; 0% uppfyllt; 14%

	

Utvärdering ej Bedöms inte
genomförts; uppfyllt, 21%

64%

Kommunfullmäktige har i 2012 års budget fastställt 14 övergripande
verksamhetsmål fördelat på fokusområdena samhälle,
kommuninvånare och organisation.

Som framgår av kommunens delårsrappod har en övervägande del
av målen ej utvärderats till följd av att målnivåerna är fastställda till år
2013 och framåt.
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Sammanfattning

Det prognostiserade resultatet för 2012 uppgår till 9,8 mnkr vilket är 3,0 mnkr bättre än
budget. I resultatet ingår jämförelsestörande poster i form av återbetalning av AFA
försäkringar om 9,5 mnkr.
Nämndernas budgetavvikelser är negativ och prognostiseras till -5,5 mnkr. Noterbara
negativa avvikelser är barn- och ungdomsnämnden (-3,3 mnkr),
samhällsbyggnadsnämnden (-1,0 mnkr) samt arbets- och näringslivsnämnden (-0,9
mnkr). Några åtgärder för att nå en verksamhet i balans framgår inte i delårsrapporten.
Den av fullmäktige antagna investeringsbudgeten förväntas ej uppnås under 2012. Det
konstateras att investeringstakten under andra halvåret förväntas vara mycket hög. Om
investeringsprognosen genomförs är det sannolikt att kommunens finansiella
målsättning om egenfinansiering av investeringar inte kommer att uppnås.
Prognosen för helåret indikerar att det så kallade balanskravsresultatet kommer att
uppnås.
När det gäller målutvärderingen görs denna baserat på förhållandet per den 30 juni
2012. Av intresse borde vara hur god måluppfyllelsen kommer vara för helåret 2012.

Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om, med följande undantag:

Endast två av fyra finansiella mål förväntas uppnås för 2012.
En majoritet av verksamhetsmålen avser en mätperiod som överstiger
räkenskapsåret. För övriga verksamhetsmål är måluppfyllelsen låg.
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