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Sammanfattning

Hylte kommun
Revisorerna

Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Hylte gjort en granskning av årsbokslut
och årsredovisning för 2010. 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 11,8 Mkr (12,4 Mkr för koncernen). Budgeten för 2010
uppgick till 8,1 Mkr. I årets resultat ingår bl a statligt konjunkturstöd med 10 Mkr. I
delårsrapporten för juni prognostiserades helårsresultatet till 8,9 Mkr.

Vår granskning visar att bokslutet i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en
rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Redovisningen följer i allt väsentligt lag
om kommunal redovisning och god redovisningssed. Notapparaten bör dock ses över och
förtydligas. Uppdatering kan ske t ex utifrån Rådet för kommunal redovisnings exempelsamling
som tagits fram under 2010. Detta gäller bland annat anläggningstillgångar, avsättningar,
specifikation av förändringar av pensionsförpliktelser, utveckling av pensionsredovisningen
utifrån RKRs krav mm.

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 kopplade
till detta begrepp har därefter formulerats. I årsredovisningen görs en uppföljning av
måluppfyllelsen.

Av årsredovisningens målutvärdering framgår att av de sex finansiella målen har två uppfyllts
medan fyra ej uppfyllts. Merparten av de nämndsrelaterade verksamhetsmålen har uppnåtts (19
av 23).

Enligt Lag om kommunal redovisning skall i förvaltningsberättelsen göras en uppföljning och
samlad bedömning av om verksamheten bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning.
Någon sådan bedömning görs ej. Med beaktande av graden av måluppfyllelse bedömer vi att
resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Balanskrav
Balanskravsresultat uppgår till 11,9 Mkr. Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet
har uppfyllts.

Intern kontroll
Reglemente för intern kontroll samt intern kontrollplaner har ännu ej tagits fram. Ett arbete
pågår och ett förslag till reglemente finns men har ännu ej behandlats i kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige. Vi vill betona vikten av att arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för
intern kontroll prioriteras. Även bokslutsprocessen samt den interna kontrollen i denna bör
stärkas.
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1. Inledning
På uppdrag av kommunrevisionen i Hylte kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut och
årsredovisning för 2010.

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 upprättad
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 delårsrapporten
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.

2. Resultatutfall mot budget och prognos totalt
Belopp i Mkr

Tabell 1
Resultaträkning totalt

Verksamhetens nettokostnader ex avskr -433,4, 0,9 3,5
Av- och nedskrivningar -22,6 -2,1 -0,5
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Skattenetto
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Sa finansiella poster o förändr nedskr

356,0

1,0
-2,5 .

Arets resultat 8,9

Verks nettokostn / skatter o utj 97,8%
Resultat / skatter o utjämning 1,9%

Hylte kommun
Revisorerna

Prognos Diff Diff
juni ÅR/Bu ÅR/Pr

-7,1 -10,5
9,1 10,0
2,0 -0
-0,5 0,6
3,4 -0,2

.04

3,7 2,9
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Tabell 2
Verksamhetens nettokostnader

NÄMNDER

Kommunstyrelse inkl valnämnd
Räddningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnd
Arbets- o näringslivsnämnd
Revision
Överförmyndaren
Barn- o ungdomsnämnd
Omsorgsnämnd
Tillsynsnämnd
Summa styrelse o näninder

Finansiering

2.1 Resultat 11,8 Mkr

2.2 Resultatet mot budget +3,7 Mkr

Hylte kommun
Revisorerna

Verksamhetens nettokostnader

Av ovanstående resultaträkning i tabell 1 framgår att resultatet 2010 uppgår till 11,8 Mkr. 1
resultatet ingår statligt konjunkturstöd med 10,0 Mkr (post av engångskaraktär). Några andra
väsentliga poster av engångskaraktär som kan anses vara jämförelsestörande och som ingår i
det redovisade resultatet 2010 har ej påträffats.

Av årets totala avvikelse mot budget på +3,7 Mkr (tabell 1) uppgår skatteintäkter och
inkomstutjämning, fastighetsavgift till +2,0 Mkr. 1 budgeten ingår det statliga konjunkturstödet
bland skatteintäkter medan utfaHet ligger under generella statsbidrag och utjämning.

Nämndernas sammanlagda avvikelser uppgår till -2,7 Mkr (tabell 2). Barn- och
ungdomsnämnden svara för den största negativa avvikelsen, - 2,6 Mkr. 1 prognosen i
delårsrapporten bedömdes avvikelsen bli -2,0 Mkr. Förklaringen till avvikelsen finns främst inom
gymnasieskola/gymnasiesärskola (-3,0 Mkr) samt förskolan (-2,1 Mkr).

Även samhällsbyggnadsnämnden uppvisar en negativ budgetavvikelse på 2,3 Mkr.
Prognostiserad avvikelse i delårsrapporten uppgick till -1,3 Mkr. Av denna svarar
fastighetsförvaltningen för den största avvikelsen, totalt -1,8 Mkr. Avvikelsen uppges beror på
ökade kostnader pga den stränga vintern, både i inledningen och under avslutningen av 2010.

Finansnettot (tabell 1) är 2,9 Mkr bättre än budget (i delårsrapporten prognostiserades en
budgetavvikelse på +2,5 Mkr) vilket huvudsakligen förklaras av lägre räntekostnader än
budgeterat.
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3. Redovisningsfrågor

3.1 Avsättningar

3.2 Anläggningstillgångar

Hylte kommun
Revisorerna

Avsättning för åtgärder mot arbetslöshet 4 Mkr gjordes i bokslutet 2009-12-31. 0,7 Mkr av
avsättningen har använts under 2010. Bland avsättningarna ingår även en post avseende
omstruktureringskostnader avsatt i bokslutet 2006. Av denna kvarstår 2,7 Mkr outnyttjat, varav
0,5 Mkr använts 2010. Enligt vår bedömning uppfyller inte några av dessa poster kraven för
avsättning och borde därför återföras i sin helhet.

Bland avsättningar finns 2,9 Mkr avseende återställande av deponi. Under 2010 har avsättning
på 1,1 Mkr gjorts motsvarande resultatet för avfallsverksamheten. Samtidigt har kostnader
nedlagts med 1,1 Mkr vilka tagits från avsättningen varför nettoförändringen blir 0. Total kostnad
för återställandet har beräknats till ca 10 Mkr. Redovisningen överensstämmer ej med god
redovisningssed.

Av RKRs rekommendation nr 10 om avsättningar framgår hur redovisning för framtida
återställningskostnader bör göras. Enligt rekommendationen skall den framtida beräknade
återställningskostnadens diskonterade nuvärde tas upp i anläggningens anskaffningsvärde och
avskrivningsunderlag när deponin tas i bruk medan motsvarande belopp redovisas som
avsättning. Löpande under användningstiden förändras avsättningen med förändringen i det
diskonterade nuvärdet och vid behov förändringar i diskontringsräntan och förändringar i den
bedömda återställningskostnaden. Förändringarna bokförs årligen som finansiell kostnad.

Bokförda värden för anläggningstillgångar i form av fastigheter och inventarier har kunnat
stämmas av mot restvärden i anläggningsregistret. Separata konton finns inte för
anskaffningsvärde respektive ackumulerade avskrivningar utan enbart för bokfört restvärde.
Detta innebär att totalt anskaffningsvärde inte framgår av rapporter ur anläggningsregistret,
dock finns avskrivningsunderlag registrerat och ackumulerade avskrivningar beräknas härifrån. 1
noten över anläggningstillgångar blandas, under avsnittet anskaffningsvärde, detta med
restvärde för sålda och utrangerade tillgångar tillsammans med reavinst/förlust. Därmed blir inte
det totala anskaffningsvärdet korrekt utan får ses som ett ungefärvärde, som uppfyller lagens
krav på anskaffningsvärde. Likaså justeras inte avsnittet ackumulerade avskrivningar med
motsvarande för sålda och utrangerade poster. På nivån bokfört restvärde är det vår bedömning
att resultatet blir korrekt men hanteringen av anskaffningsvärde och ack avskrivningar är inte
konsekvent i noten.

Vi anser att kommunen bör ta fram en förteckning över i anläggningsregistret intagna tillgångar
och då och då matcha mot faktisk inventerade tillgångar. Enligt vår erfarenhet finns ofta
upptagna tillgångar i registren som inte längre finns kvar i verksamheten. Dessa skall i så fall
utrangeras.

För inventarier tillämpas en relativt låg gräns för vilka inköp som skall betraktas som inventarier,
12 tkr.

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.

Hylte kommun — Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 6 (13)
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3.3 Periodiseringar

En del av decembers intjänade löner, (timlöner och lönejusteringar mm), regleras inte förrän
månaden därpå. Således föreligger en upplupen lönekostnad härför i bokslutet som tillsammans
med motsvarande PO-påslag kan beräknas till ca 1-3 Mkr utifrån vår kännedom om andra
kommuner. Här beaktas en del i en lönekörning period 13 varför felet kan vara mindre än vår
bedömning här. Vi rekommenderar en analys av storleken av det presumerade felet.

3.4 Redovisning av noter

Hylte kommun
Revisorerna

Notapparaten bör ses över och uppdateras t ex utifrån Rådet för kommunal redovisnings
exempelsamling som tagits fram under 2010. Detta gäller bland annat anläggningstillgångar,
avsättningar, specifikation av förändringar av pensionsförpliktelser, utveckling av
pensionsredovisningen utifrån RKRs krav mm.

3.5 Stiftelsekapital — Stiftelsen Hyltebostäder— ny lag om kommunala bostadsbolag

Bland tillgångarna redovisas 2,7 Mkr avseende insatt grundkapital i stiftelsen Hyltebostäder.
Formellt är inte kommunen ägare till stiftelsen och det insatta grundkapitalet torde ursprungligen
ha varit en donation till stiftelsen. Ur strikt formell synpunkt föreligger sannolikt ingen
tillgångspost på motsvarande sätt som om tillskottet hade avsett aktier i ett av kommunen ägt
aktiebolag. Posten som funnits sedan stiftelsen bildades försvaras sannolikt med att vid
händelse av stiftelsens likvidation skall enligt stadgarna ett eventuellt överskott tillfalla
kommunen. Eftersom kommunen tillsätter styrelsen kan ändå ett bestämmande inflytande
anses föreligga. Därmed är det även korrekt att upprätta en sammanställd redovisning över
kommunkoncernen.

Från januari 2011 har en ny lag om kommunala bostadsbolag införts. Denna tydliggör bland
annat synen på att kommunen som ägare skall ställa marknadsmässiga krav på
bostadsbolaget. Detta torde ofta innebära krav på anpassning av ägardirektiv i kommuner till
sina bostadsbolag. Eftersom Hyltebostäder drivs som en stiftelse kan det vara skäl att särskilt
undersöka om den nya lagen är tillämplig och hur kommunen i så fall skall tillämpa den. Bland
annat kan kommunen inte kräva avkastning på kapitalet i stiftelsen annat än i form av
borgensavgift.

Det kanske kan finnas skäl att pröva frågan om en ombildning till aktiebolag som sannolikt är en
enklare styrningsform av en kommunal verksamhet.

3.6 Kassaflödesanalys -  checkräkningskredit

Kommunens disponibla likvida medel utgörs till största delen av outnyttjad checkräkningskredit
enligt följande i Mkr:

Hylte kommun — Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 7 (13)
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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
checkräkningskredit i kassflödesanalysen. (I balansräkningen får dock bara utnyttjad
checkräkningskredit 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 denna justering för att få fram ett mer rättvisande likviditetsflöde. Därför bör utnyttjad
checkräkningskredit 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 kortfristiga
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.

4. Nyheter för året — nya rekommendationer

Hylte kommun
Revisorerna

Rådet för kommunal redovisning (RKR) presenterade i december 2009 en uppdaterad
rekommendation avseende redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar (RKR 6.2).
Rekommendationen ersätter RKRs rekommendation om redovisning av bidrag till
infrastrukturella investeringar (RKR 6.1) från 2006.

Rekommendationen fastställer att ett bidrag till en infrastrukturell investering som beslutats med
stöd av lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får redovisas som kostnad eller
tillgång i balansräkningen med en upplösningstid (motsvarar avskrivningstid) på upp till 25 år.
Redovisning av posten skall dock börja ske redan när kommunen fattat beslut och avtal
tecknats även om inga utbetalningar skett. Övriga bidrag till infrastrukturella investeringar skall
redovisas som kostnad i resultaträkningen. Återstående betalningar redovisas som avsättningar
om det beviljad bidraget redovisas som tillgång.

RKR presenterade i september 2009 en rekommendation avseende redovisning av intäkter från
avgifter, bidrag och försäljningar (RKR 18). Rekommendationen gäller från räkenskapsåret
2010.

Som huvudregel för intäkter gäller att villkoren för den ekonomiska uppgörelsen i allt väsentligt
skall ha fullgjorts. Vid de fall en avgift eller ett bidrag är kopplat till en investering, skall
inkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande. Den del av
inkomsten som inte uppfyller kriterierna för intäkt, periodiseras och redovisas som skuld på
balansdagen. Enkelt uttryckt skall periodiseringsskulden upplösas som intäkt i samma takt som
avskrivningstiden för motsvarande investeringar, varvid en matchning mellan kostnader och
intäkter erhålls över tiden.

Hylte kommun — Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 8 (13)
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Hylte kommun

Revisorerna

Bedömning
Hylte kommun har inte lämnat några bidrag för infrastrukturella investeringar under 2010.
Intäkter från anläggningsavgifter till VA-ledningar intäktsförs direkt. Intäkten bör periodiseras via
en skuld i balansräkningen på samma period som anläggningstillgången skrivs av.
Redovisningen skall ske inom investeringsredovisningen och inte på driften. För 2010 redovisas
dock inga intäkter från anläggningsavgifter. Mindre investeringsbidrag har erhållits men har ej
bruttoperiodiserats utan nettoredovisats inom investeringsverksamheten. Nettoeffekten blir den
samma ur resultatsynpunkt.

Rekommendationen anger även att ett eventuellt överskott inom VA-verksamheten skall
periodiseras som en förutbetald intäkt i stället för att ingå i kommunens egna kapital. Här
föreligger ett ackumulerat underskott, varför frågan inte är aktuell i detta bokslut.

RKR har även under 2010 tagit fram en exempelsamling på noter och upplysningar som kan
vara till vägledning för hur en kommun kan ställa upp sin information på det sätt som rådet
förespråkar. Vi föreslår att kommunen årligen gör en genomgång av sin egen tillämpning
gentemot Rådets rekommendationer och denna exempelsamling. Rådet gör då och då
praxisstudier och har ofta anmärkningar på att som man anser kommunerna inte tillräckligt följer
Rådets anvisningar och rekommendationer eller att det saknas upplysningar och information.

Vi bedömer att Hylte kommun kan utveckla och modernisera sin notapparat inom ett flertal
områden.

5. Årsredovisningen
Arsredovisningen bedöms ha en tydlig struktur. Den ekonomiska översikten (med
resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, redovisningsprinciper och noter för
kommunen och koncernen samt drift- och investeringsredovisning per verksamhet) är placerad
omedelbart efter förvaltningsberättelsen, och utgör själva årsredovisningen. Vi anser att
revisionsberättelsen bör placeras direkt efter notapparaten och före nämndernas
verksamhetsberättelser och markera slutet på kommunstyrelsen årsredovisning.
Verksamhetsberättelserna från verksamheterna inom styrelse och nämnder är inte formellt en
del av årsredovisningen utan kan betraktas som en bilaga.

6. Intern kontroll
Det är kommunstyrelsens och nämndernas ansvar att tillse att den interna kontrollen är
tillräcklig. För att kunna göra detta krävs ett systematiskt arbete med utvärdering, uppföljning
och rapportering av den interna kontrollen. Ett arbete pågår med att ta fram rutiner för intern
kontroll. Ett förslag till reglemente finns men har ännu ej behandlats i kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.

Bedömning
Vi vi påtala vikten av att arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för intern kontroll prioriteras.
Även bokslutsprocessen bör ses över i syfte att stärka den interna kontrollen.

I förvaltningsberättelsen i årsredovisningen kan kommunstyrelsen dessutom med fördel göra en
sammanfattande bedömning av den interna kontrollen för kommunen.

Hylte kommun — Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 9 (13)
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7. Redovisning av mål och måluppfyllelse

7.1  Inledning

Hylte kommun
Revisorerna

Enligt regler i kommunallagen (med koppling i kommunala redovisningslagen) skall revisorerna
bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och
årsbokslutet. Granskningsrapport och bedömning avseende delårsrapporten har lämnats
separat.

Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer därför krav på att budgeten
skall innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, kopplade till begreppet
god ekonomisk hushållning. Lagstiftningen har överlåtit till varje kommun att själv (lämpligen i
ett särskilt avsnitt i budgeten) beskriva hur begreppet "god ekonomisk hushållning" skall tolkas
för den egna kommunen och att i samband härmed ange vilka finansiella mål samt
övergripande mål och riktlinjer för verksamheten som fullmäktige anser skall följas upp.

De finansiella målen får anses ange de ekonomiska ramarna för verksamheten medan
verksamhetsmålen avser kvalMn och inriktningen.

Uppdraget att bedöma resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen innebär att revisorerna
fått en kompletterande roll i processen att säkerställa att god ekonomisk hushållning uppnås.

Uppdraget har syftet att vid årsbokslutet
bedöma om ett balanserat resultat har nåtts,

bedöma om de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnåtts, samt

bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för
verksamheten har uppnåtts

7.2 MRP 2010  -  grunder för god ekonomisk hushållning

Ett resonemang om god ekonomisk hushållning i Hylte kommun förs i MRP (Mål och
resursplan) 2010. Den allmänna inriktningen är:

Mer fokus på God ekonomisk hushållning än på nollresultat och balanskravet

Mer fokus på utfall än budget

Mer fokus på flerårsperiod än på ett år

Regelverket är åtgärdsinriktat

Ansvarsprövningen bygger på den demografiska processen

Hylte kommun har tolkat lagen enligt följande:

Löpande driftskostnader får inte finansieras med lån. De löpande intäkterna bör täcka de
löpande kostnaderna.
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Förmögenheten får inte förbrukas för att täcka löpande drift

Medel från försäljning av anläggningstillgångar skall användas för att återbetala lån eller
reinvestera i nya anläggningstillgångar

Utifrån ett verksamhetsperspektiv skall verksamheten bedrivas kostnadseffektivt och
ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och
effekter. Detta kräver en utvecklad planering med framförhållning och planeringsberedskap. För
att kunna styra verksamheterna måste kommunen säkerställa processer som ger förutsättningar
långsiktigt för att bedriva verksamheterna kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

För att leva upp till detta har Hylte kommun antagit en styrmodell som skall innebära tydligare
styrning med hjälp av mål tillsammans med resurser.

7.3 Finansiella mål

Hylte kommun har fastställt finansiella mål i budgeten (Mål och resursplan) 2010 och
flerårsplanen 2011-2012 och som följs upp i förvaltningsberättelsen. De finansiella mål som
anges där har senare reviderats i Finans och kvalitetsplan som antagits av KF 2009-12-17.
Finansiella mål finns angivna avseende:

• Resultat
• Soliditet
• I nvesteri ngar
• Långfristig låneskuld

Följande mål anges:

Hylte kommun
Revisorerna

• Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag bör uppgå
till minst 2%

• Nämnderna skall hålla anvisad budget
• Soliditeten skall förbättras under mandatperioden med 2% per år
• Nettoinvesteringar bör helt finansieras med egna medel, undantag kan bl a göras för

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

• Amorteringsgrad som motsvarar minst 0,25 skattekrona
• Kommunens förvaltningar skall utveckla rutiner för månatlig uppföljning

Bedömning
Mål som uppnåtts
Uppföljningen av mål i årsredovisningen visar att målet att det årliga resultatet i förhållande till
skatteintäkter och generella statsbidrag bör uppgå till minst 2% har uppnåtts. Utfallet blev 2,5
%.

Kommunernas förvaltningar har utvecklat rutiner för månatlig uppföljning.

Mål som ej uppnåtts
Måletatt soliditeten skall förbättras under mandatperioden med 2% per år har ej uppnåtts enligt
utvärdering i årsredovisningen. Utvärderingen har gjorts mot 2009. Soliditeten inkl
pensionsförpliktelser uppgår till -18,3% medan soliditeten exkl pensionsförpliktelser uppgår till
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31,2%. Under mandatperioden (2007-2010) har soliditeten inkl pensionsförpliktelser ökat från
-23,6% till -18,3%, dvs med 22,5%. Soliditeten exkl pensionsförpliktelser har ökat från 30,4% till
31,2%, dvs med 2,6%. Målet har tolkats så att det är förändringen i % som avses, inte %-
enheter. Det framgår inte i målformuleringen om målet avser soliditeten inkl eller exkl hela
pensionsåtagandet varför det är oklart om målet uppnåtts.

Nämnderna avviker mot budget med -2,7 Mkr varför målet att nämnderna skall hålla budget ej
uppnåtts.

Amorteringarna under 2010 uppgår till 0,14 skattekrona mot målet 0,25.

Nettoinvesteringarna överstiger investeringsutrymmet 34,9 Mkr (årets resultat + avskrivningar)
med 2,8 Mkr. Av investeringarna utgör taxefinansierad verksamhet 8,8 Mkr. Räknas
investeringar i taxefinansierad verksamhet, 8,8 Mkr, ifrån, vilket kan göras enligt MRP, bedöms
målet vara uppfyllt.

7.4 Avstämning av balanskravet mm

Avstämning av balanskravet framgår i förvaltningsberättelsen i avsnittet Vår finansiella
analys.

Slutsats: Målet att balanskravsresultatet skall vara positivt uppfylls

Enligt vår bedömning behöver justering för reavinster, i de fall sådana finns, inte göras om
beloppen är oväsentliga och inte för normala utbytesresultat inom befintliga anläggnings-
tillgångar. Avsikten med kravet på återläggning av reavinster är att inte ett dåligt resultat skall
kunna gömmas genom att realisera dolda vinster som inte är naturliga i den löpande
verksamheten för året. Merföring av realisationsförluster skall inte heller göras.

7.5 Verksamhetsmål

Hylte kommun har antagit verksamhetsmässiga mål (åtaganden) utifrån perspektiven Hållbar
utveckling och miljö, personal och samhällsutveckling samt styrning och ledning. Det pågår ett
utvecklingsarbete avseende uppföljning av resurser kopplat till fokusområden.
Måluppfyllelsen sammanfattas i följande tabell.
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Bedömning
Av totalt 23 verksamhetsmässiga mål uppges 19 mål antingen vara uppfyllda eller att arbete
pågår. Fyra mål bedöms ej vara uppfyllda. Jämfört med prognosen i delårsrapporten är ett mål
ej uppfyllt utan ändrat till arbete pågår. Detta indikerar att verksamheten har bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och att de verksamhetsmässiga målen
till övervägande del kan uppnås vid en bedömning av hela räkenskapsåret.

I årsredovisningen görs ingen samlad bedömning av om verksamheten med hänsyn till
måluppfyllelsen bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. Vi anser att
kommunstyrelsen bör göra en sådan samlad bedömning i förvaltningsberättelsen, både i
delårsrapport och i årsredovisning.

Hyltebruk den 10 mars 2011

Magnus Helmfrid
Certifierad/auktoriserad revisor

23 10 9 4

Anders Löfgren
Certifierad/auktoriserad revisor
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Revisorerna
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