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Granskning av årsredovisningen för Hylte kommun 2000 

1 Syfte 

Granskningen syftar till att pröva om årsredovisningen fyller kravet på 
rättvisande räkenskaper. Med rättvisande räkenskaper menas att dessa i allt 
väsentligt är:  

• materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser 
kommunen) 

• formellt rätt (upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och kommunens regler och anvisningar) 

• rätt periodiserat (alla inkomster och utgifter avser redovisningsåret) 

2 Omfattning 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

- förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) 

- resultaträkning 

- finansieringsanalys 

- balansräkning 

- nämndernas verksamhetsberättelser 

- sammanställd redovisning (koncernredovisning) 

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. 

Bilagor och specifikationer till bokslutets olika delar har också omfattats av 
granskningen. I granskningen ingår vidare att bedöma kommunens 
ekonomiska ställning och hur den utvecklas. 

Föregående års siffror redovisas inom parentes. 

3 Sammanfattande bedömning 

Vår bedömning är att upprättad årsredovisning ger en rättvisande bild över 
kommunens resultat- och ekonomiska ställning för räkenskapsåret 2000.  
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag 
(KRL). Den verbala beskrivningen i nämndernas verksamhetsberättelser är 
framtagna i enlighet med kommunens anvisningar. 

Vi kan konstatera att kommunen upprättar årsredovisning  av god kvalitet. 

Vi vill dock ytterligare fästa uppmärksamhet på följande: 

• Den underliggande dokumentationen till balansräkningens poster brister i 
kvalitet och kan förbättras. Specifikationens uppgift är att styrka 
fordringens/skuldens substans. 

• Verksamhetsberättelserna för vissa nämnder brister avseende ekonomisk 
analys. 

• Bristande analyser av avvikelser mot budget och prognos i verksamhets-
berättelserna förkommer för vissa nämnder. 

• Prognostillförlitligheten för vissa nämnder kan förbättras. 

• Kommentarer saknas i vissa nämnders verksamhetsberättelse angående 
investeringsobjekt och avvikelser gentemot budget. 

 

Kommunens ekonomiska ställning 

Resultatet under räkenskapsåret 2000 , + 4 272 tkr, visar att den med 
undantag för 1997 under flera år negativa resultatutvecklingen har brutits. 
Det samlade nämndsresultat i förhållande till budget är negativt, - 1 746 tkr. 
Från kommunledningens sida har det lagreglerade balanskravet funnits med 
som en klar målsättning.  

Soliditeten (inkl totalt pensionsåtagande) har i motsatts till tidigare år 
utvecklats i positiv riktning vilket är glädjande.  

En annan positiv faktor är att nettokostnadernas (inklusive pensions-
kostnader, löneskatt på pensionskostnader och avskrivningar) andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag har minskat från 99,6 % till 96,7 % 
mellan 1999 och 2000. 

Skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning har ökat under 
2000 och kommer enligt budget fortsätta i denna riktning de närmaste åren. 
Förutsättningarna för att upprätthålla en god balans i ekonomin har 
förbättrats. 
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Samtidigt skall man vara observant på den konjunkturavmattning som 
Sverige står inför och vilka konsekvenser denna kan ha för kommunens 
ekonomi. Det gäller här att även i framtiden noggrant följa både 
nettokostnadsandelen och soliditetsutvecklingen. 

4 Förvaltningsberättelse 

I KRL 4 § 1 stadgas att kommunen skall upprätta en förvaltningsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen skall innehålla en översikt över utvecklingen av 
kommunens verksamhet. I granskningen har vi prövat om 
förvaltningsberättelsen lämnar tillfredsställande uppgifter om: 

• förhållanden som är viktiga för bedömning av ekonomin 

• händelser av väsentlig betydelse 

• förväntad utveckling 

• väsentliga personalförhållanden 

• annat av betydelse för styrning och uppföljning 

Förvaltningsberättelsen har utvecklats jämfört med föregående år. Ett nytt 
avsnitt om förutsättningar, viktiga ekonomiska händelser och utvecklings-
tendenser har tillkommit som behandlar balanskravet och framtidsaspekter i 
budget 2001. Den ekonomiska analysen i årsredovisningen ger en god bild 
över kommunens ekonomi i form av verbala förklaringar, grafiska tabeller 
och finansiella nyckeltal. Även händelser av väsentlig betydelse, kommen-
tarer om balanskravet och personalförhållanden redovisas i årsredovis-
ningen.  

Den förväntade ekonomiska utvecklingen de närmaste åren redovisas i 
årsredovisningen i allmänna termer. Ett konkret framtidsscenario i ekono-
miska termer hade ytterligare förbättrat årsredovisningens kvalitet. Större 
poster att kommentera och analysera är effekten av lönekostnadsökningar 
och skatteförändringar. 

4.1 Investeringsverksamhet 

Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en samlad bild av kommunens 
investeringsverksamhet samt en redogörelse över budgetutfallet för den 
löpande verksamheten.   

Investeringsredovisningen visar kommunens totala investeringsverksamhet 
Granskningen av denna del har omfattat: 
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att beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med årets 
bokföring 

att jämförelse med tidigare år görs 

att avvikelser i förhållande till budget och investeringskalkyler har 
analyserats och kommenterats. 

Investeringsredovisningen har kontrollerats och jämförelser har gjorts av 
den ekonomiska redovisningen och årsredovisningsdokumentet. 
Investeringarna redovisas per nämnd och jämförelse görs med budget. 
Jämförelse med föregående år görs endast på totalnivå. 

Investeringsredovisningen är avstämd mot huvudboken och 
finansieringsanalysen. 

Den totala nettoinvesteringsutgiften uppgår till 14 687 tkr (15 500 tkr). 

I nedanstående figur visas investeringarna 2000 jämfört med budget. 

 

INVESTERINGAR (belopp i tkr) Investeringar Investeringar Investeringar
anläggn.tillg. anläggn.tillg. anläggn.tillg.

Verksamhet Budget 2000 Utfall 2000 Avv. m budget
Kommunlstyrelse 6 073 2 426 3 647
Överförmyndare 0 0 0
Byggnadsnämnd 15 0 15
Kultur- och fritidsnämnd 1 148 998 150
Tekniskt nämnd 19 087 9 527 9 560
Barn- och ungdomsnämnd 619 539 80
Socialnämnd 392 752 -360
Miljö- och hälsoskyddsnämnd 15 4 11
Räddningsnämnd 519 441 78
S.a  verksamhet 27 868 14 687 13 181  

Nettoinvesteringar i fasta priser redovisas för tre år. I nämndernas 
verksamhetsberättelser saknas i regel kommentarer angående 
investeringsprojekt och avvikelser i förhållande till budget. 

4.2 Driftredovisning 

Driftredovisningens uppgift är att redovisa utfall i förhållande till fastställd 
driftbudget både vad avser verksamhet och ekonomi. Vid granskning av 
denna del har vi prövat: 

att redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från den 
systematiska bokföringen 
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att samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning 
samt redovisning föregående år 

att jämförelse med tidigare år görs 

att driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och 
fastställda mål. 

Driftredovisning har kontrollerats och jämförelser har gjorts av den 
ekonomiska redovisningen och årsredovisningsdokumentet. Vi anser att 
verksamhetsberättelserna är av acceptabel kvalitet. Jämförelse görs med 
budget och föregående år i de detaljerade verksamhetsberättelserna från 
nämnderna. 

Nedanstående tabell visar nämndernas avvikelse mot budget 2000 samt 
avvikelserapporteringen i de prognoser som lämnats under 2000. 

DRIFT (belopp i tkr) Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse
Utfall 2000 Prognos 2 Prognos 1 Utfall 1999

Verksamhet 2000 2000 1999
Kommunlstyrelse 333 -193 -225 303
Överförmyndare -7 0 0 -1
Byggnadsnämnd -189 -14 -191 -119
Kultur- och fritidsnämnd -187 77 68 -281
Tekniskt nämnd 2 233 -330 0 360
Barn- och ungdomsnämnd -2 215 -5 580 -7 010 -6 082
Socialnämnd -997 -189 -1 575 -2 609
Miljö- och hälsoskyddsnämnd -694 -200 150 74
Räddningsnämnd -23 0 0 12
S.a  verksamhet -1 746 -6 429 -8 783 -8 343
Finansiering 6 316 11 203 132 3 643
Verksamhetens nettokostnader 4 570 4 774 -8 651 -4 700  

De nämnder som svarar för de största negativa avvikelserna mot budget är 
Barn- och ungdomsnämnden, - 2215 tkr, Socialnämnden, - 997 tkr och 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, - 694 tkr. 

Avseende prognostillförlitligheten för de nämnder som svarar för de största 
negativa avvikelserna mot budget har Barn- och ungdomsnämnden en 
differens på + 3 365 tkr mellan Prognos 2 och utfall enlig bokslut 2000, 
vilket i huvudsak hänger samman med budgetjusteringar under året med 
sammanlagt + 5 730 tkr (KF§ 23/3 +1200 tkr och 18/12 +4 530 tkr). 

I nedanstående diagram visas BUNs prognoser och bokslutssiffror avseende 
avvikelse mot budget för år 2000. 
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Barn- och ungdomsnämnd, avvikelse mot budget (tkr)
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Socialnämnden har en differens på 808 tkr mellan Prognos 2 och utfall 
enlig bokslut 2000, vilket innebär viss brist i tillförlitlighet. 

En annan stor differens mellan utfall och prognos 2 har Tekniska nämnden 
med 2 553 tkr bättre än prognostiserad avvikelse i prognos 2. Se diagram 
nedan. 

Tekniskt nämnd, avvikelse mot budget (tkr)
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Vi vill här påpeka vikten av att även prognosavvikelsen analyseras och 
kommenteras i nämndernas skriftliga bokslutskommentar i verksamhets-
berättelsen. Omfattningen av kommentarer och analyser till resultatutfall 
och budgetavvikelser varierar mellan olika nämnder. Vi anser det angeläget 
att hela bokslutsanalysen dokumenteras för att säkerställa att erfarenheterna 
från denna analys beaktas i samband med kommande budget- och prognos-
arbete. 
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4.2.1 BUN 

BUN visar en negativ avvikelse mot budget på 2 214 tkr. I 
verksamhetsberättelsen har en analys gjorts per verksamhet om var 
avvikelserna återfinns samt orsaker till avvikelserna. 

DRIFT (belopp i tkr) Avvikelse Förändring
mot budget Bokslut Bokslut mellan bokslut

Verksamhet 2000 2000 1999 2000 och 1999
Nämnd, Adm, Ped utv, Ej fördelat 227 -5 028 -4 504 -11,6%
Musikskola -63 -1 401 -1 417 1,1%
Förskola, familjedaghem -1 164 -20 102 -20 552 2,2%
Grundskola, särskola, fritidshem -1 233 -86 633 -83 893 -3,3%
Gymnasieskola inkl vuxutb, SFI och uppdragsutb 21 -31 712 -28 091 -12,9%
Avvikelse mot budget -2 212 -144 876 -138 457 -4,6%
 

Den största avvikelsen härrör från Förskolan, - 776 tkr (- 2 195 tkr) mot 
budget, grundskolan - 1 864 tkr (- 1 405 tkr). Gymnasial vuxenutbildning 
visar -767 tkr.  

Förklaringar till de negativa avvikelserna mot budget för Förskolan uppges 
vara besparing på 375 tkr beroende på planerade minskade behov av platser 
- dessa planer infriades dock inte. 

Grundskolans negativa avvikelse mot budget förklaras med redovisnings-
tekniska problem.  

Kostnads- och intäktsuppföljning redovisas i verksamhetsberättelsen, se 
nedanstående tabeller. Utfall år 2000 mot budget år 2000 och utfall år 2000 
jämfört med utfall 1999. 

Utfall Budget Avvikelse Avvikelse 
2000-12-31 2000 Utf/budget Utf/budget

Verksamhetens intäkter 19 419 16 339 3 080 18,9%
Verksamhetens kostnader -164 296 -159 001 -5 295 -3,3%
 - varav personal -90 961 -90 614 -347 -0,4%
 - varav kapital -1 985 -2 145 160 7,5%
Verksamhetens nettokostnader -144 877 -142 662 -2 215 -1,6%  

Utfall Utfall Avvikelse Avvikelse 
2000-12-31 1999-12-31 2000/1999 2000/1999

Verksamhetens intäkter 19 419 17 303 2 116 12,2%
Verksamhetens kostnader -164 296 -155 759 -8 537 -5,5%
 - varav personal -90 961 -86 059 -4 902 -5,7%
 - varav kapital -1 985 -1 849 -136 -7,4%
Verksamhetens nettokostnader -144 877 -138 456 -6 421 -4,6%  
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Verksamhetens nettokostnader för BUN ökade år 2000 med 4,6 % jämfört 
med ökningen för hela kommunen som stannar på 3,7 %. 

Ansats till redovisning och analys/kommentarer till lämnade prognoser 
2000 har gjorts i nämndens verksamhetsberättelse. 

Vår bedömning är att det är mycket angeläget att nämnden presterar en plan 
över åtgärder som säkerställer att verksamheten under 2001 bedrivs inom 
av fullmäktige fastställd ram. Vi ifrågasätter också internbudgettekniken 
med ”ej fördelade kostnader”. För att effektivisera den ekonomiska 
styrningen borde sådana kostnader vara fördelade från årets början. 

4.2.2 Socialnämnden 

Socialnämnden visar en negativ avvikelse mot budget på - 997 tkr (-2 609 
tkr). De största negativa avvikelserna mot budget svarar Hemtjänst/hem-
sjukvård, - 1 690 tkr (- 1 259 tkr), Vård behandling och service, - 695 tkr   
(- 1 574 tkr), Öppen vård och behandling, - 302 tkr och administrationen,    
- 324 tkr. 

Flyktingmottagande redovisar en positiv avvikelse mot budget på + 1 404 
tkr liksom Enskilt bistånd, + 809 tkr. 

Vi anser att det för år 2000 bör tas fram en åtgärdsplan för att verksamheten 
kan bedrivas inom av fullmäktige fastställd ram och att nämnden aktivt 
prövar dessa för att komma tillrätta med de ekonomiska överskridandena 
avseende Hemtjänst, Vård- och behandling och Öppen vård och behandling 
och som återfinns i bokslut 2000. 

4.2.3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

I förhållande till sin omsättning redovisar Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
den största avvikelsen mot budget, - 694 tkr eller 53,7 % av budgetbelopp 
avseende nettokostnaderna. Se tabell nedan. 

Utfall Budget Avvikelse Avvikelse 
2000-12-31 2000 Utf/budget Utf/budget

Verksamhetens intäkter 921 1 275 -354 -27,8%
Verksamhetens kostnader -2 907 -2 567 -340 -13,2%
 - varav personal -1 772 -1 399 -373 -26,7%
 - varav kapital -43 -37 -6 -16,2%
Verksamhetens nettokostnader -1 986 -1 292 -694 -53,7%  

Även i förhållande till föregående år är förändringarna stora. Se nedan. 
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Utfall Utfall Avvikelse Avvikelse 
2000-12-31 1999-12-31 2000/1999 2000/1999

Verksamhetens intäkter 921 1 078 -157 -14,6%
Verksamhetens kostnader -2 907 -2 242 -665 -29,7%
 - varav personal -1 772 -1 073 -699 -65,1%
 - varav kapital -43 -41 -2 -4,9%
Verksamhetens nettokostnader -1 986 -1 164 -822 -70,6%  

Nettokostnaderna har ökat med 70,6 %. Någon analys av  den ekonomiska 
budgetavvikelsen saknas. Kommentaren över utfallet lyder 
"Arbetssituationen vid förvaltningen har varit mycket besvärlig och medfört 
att verksamheten fått ökade personalkostnader och minskade intäkter".  

Det är framförallt vid verksamheten miljöskydd den stora avvikelsen 
redovisas. 

DRIFT (belopp i tkr) Avvikelse Nettokostn. Nettokostn. Avvikelse
mot budget Bokslut Bokslut mellan bokslut

Verksamhet 2000 2000 1999 2000 och 1999
Nämnd- och styrelseverksamhet 7 160 146 -9,6%
Miljöskydd -651 1 876 1 081 -73,5%
Hälsoskydd -50 -50 -63 -20,6%
Avvikelse mot budget -694 1 986 1 164 -70,6%  

Årets lämnade prognoser visar att den ekonomiska kontrollen har varit 
bristfällig. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd -  avvikelse mot budget (tkr)
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Nyckeltal och produktionstal redovisas delvis men ej för föregående år, 
vilket ses som en klar brist. 
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5 Resultaträkning 

Resultaträkningens uppgift är att redovisa samtliga intäkter och kostnader 
så att de ger en rättvisande bild av resultatet, dvs hur det egna kapitalet har 
förändrats under året. I granskningen av resultaträkningen har vi prövat 
följande: 

att resultaträkningen är uppställd enligt KRL 

att verksamhetens intäkter och kostnader enligt driftredovisningen har 
justerats korrekt 

att noter finns i tillräcklig omfattning 

att resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL. Vi bedömer att justeringar 
avseende interna intäkter och kostnader i driftredovisningen har gjorts på ett 
riktigt sätt. Vi bedömer också att noter till resultaträkningen finns i 
tillräcklig omfattning. 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en riktig bild av resultatet, dvs hur det 
egna kapitalet förändrats under året. 

Årets resultat, dvs förändringen av eget kapital, uppgår till 4 200 tkr            
(- 5300 tkr) , vilket i förhållande till år 1999 är en resultatförbättring med     
9 500 tkr. Årets resultat överensstämmer med redovisad förändring i eget 
kapital i balansräkningen med hänsyn taget till att 1999 års löneskatt på 
pensionskostnaderna har gått mot eget kapital. 

 

(belopp i tkr) Utfall Budget Utfall Avvikelse Avvikelse Avvikelse 
2000-12-31 2000 1999-12-31 Utf/budget Utf 00/99 Utf 00/99

Verksamhetens intäkter 100,7 92,3 95,8 8,4 4,9 5,1%
Verksamhetens kostnader -379,4 -366,3 -365,0 -13,1 -14,4 -3,9%
Avskrivningar -16,8 -16,7 -15,7 -0,1 -1,1 -7,0%
Verksamhetens nettokostnader -295,5 -290,7 -284,9 -4,8 -10,6 -3,7%

Skatteintäkter 238,4 231,0 223,8 7,4 14,6 6,5%
Generella statsbidrag 67,2 66,9 62,2 0,3 5,0 8,0%
Finansiella intäkter 1,1 1,0 1,2 0,1 -0,1 -8,3%
Finansiella kostnader -7,0 -8,5 -7,6 1,5 0,6 7,9%

Resultat efter skatteintäkter o finansnetto 4,2 -0,3 -5,3 4,5 9,5

Extra ordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extra ordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 4,2 -0,3 -5,3 4,5 9,5
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Verksamhetens intäkter har ökat med 5,1 %, verksamhetens kostnader har 
ökat med 3,9 % medan avskrivningarna minskat med 7 % vilket 
sammantaget ger en ökning av verksamhetens nettokostnader med 3,7 % 
eller 10 600 tkr. 

Kommunalskatteintäkterna uppgår i resultaträkningen till totalt 235 400 tkr 
(223 800 tkr) vilket innebär en ökning med 6,5 % jämfört med 1999.  

De generella statsbidragen uppgår till 67 200 tkr (62 200 tkr), dvs en ökning 
med 5 000 tkr eller motsvarande  8 %.  

De finansiella intäkterna har minskat med totalt 100 tkr. De finansiella 
kostnaderna har minskat med 600 tkr, vilket huvudsakligen beror på 
minskade räntekostnader för avsättningar för pensioner (från 400 tkr till 0 
tkr). 

Vi har stämt av större interimsposter mot underlag. Beloppsgräns har varit 
20 tkr exkl. mervärdeskatt.  

6 Finansieringsanalys 

Finansieringsanalysens uppgift är att beskriva och förklara finansieringen 
av investeringarna och förändringen av rörelsekapitalet eller likvida medel. 
Vid granskning av finansieringsanalysen har vi prövat följande: 

att finansieringsanalysen är uppställd enligt god redovisningssed 

att finansieringsanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande 
uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. 

Vi har kontrollerat detaljerna i finansieringsanalysen och stämt av dessa 
mot uppgifterna i resultat- och balansräkning och dess noter. Vi bedömer att 
finansieringsanalysen på ett korrekt sätt beskriver hur investeringar 
finansierats och hur rörelsekapitalet förändrats under år 2000. Förändringen 
av rörelsekapitalet är enligt finansieringsanalysen negativ med 4 300  tkr 
mellan åren 1999 och 2000, vilket är i överensstämmande med balans-
räkningens uppgifter om rörelsekapitalet. 

Kommunens rörelsekapital är enligt balansräkningen negativt med - 20 500 
tkr. Om man ställer omsättningstillgångarna i relation till de kortfristiga 
skulderna så får man måttet balanslikvidet. För Hyltes kommun är 
balanslikviditeten  0,60 (0,67) på balansdagen 2000-12-31. En tumregel är 
att balanslikviditeten inte bör understiga talet 1,0. Få kommuner når idag 
upp till talet 1,0. 
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7 Balansräkning  

Balansräkningens syfte är att beskriva kommunens ekonomiska ställning 
vid bokslutstidpunkten och att utgöra en förbindelselänk mellan två 
redovisningsår. Vid granskning av balansräkningen har vi prövat följande: 

att balansräkningen är uppställd enligt KRL 

att samtliga poster medtagits i balansräkningen 

att upptagna tillgångar och skulder existerar, tillhör kommunen och är 
fullständigt redovisade 

att tillgångar och skulder har värderats enligt  principerna i KRL 

att föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 
balanser 

att specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning 

Sammanfattande kommentarer 

Vi bedömer att balansräkningen ger en riktig bild av den ekonomiska 
ställningen och hur det egna kapitalet har förändrats under året.  

Avseende underliggande dokumentation till balansräkningens poster kan 
dock förbättringar göras, framförallt avseende specifikationer och 
sammanställning av specifikationer. Dessa specifikationer har som syfte att 
verifiera substansen i varje enskild fordrings- respektive skuldpost. 

I enlighet med den kommunala redovisningslagen redovisas intjänade 
pensionsförmåner före år 1998 som en ansvarsförbindelse. Pensions-
förmåner som intjänats under 1999 och 2000 redovisas i balansräkningen 
som en avsättning. Den individuella delen redovisas som en kortfristig 
skuld. 

Det görs löpande inventering av anläggningstillgångarna vid nyanskaffning. 
Det går därmed att överlag fastställa att i bokslutet medtagna tillgångar 
existerar och tillhör förvaltningen. För att fastställa att alla tillgångar har 
medtagits i bokslutet krävs dock en totalinventering av samtliga 
anläggningstillgångar med viss regelmässighet, förslagsvis vart annat år. 

7.1 Anläggningstillgångar 

Årets investeringar uppgår till 15 355 tkr och avskrivningar är gjorda med 
15 949 tkr. Se vidare nedan. 
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INVENTARIER FASTIGHETER S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
INGÅENDE BALANS 16 075 296 273 312 348
Årets investeringar 4 680 10 675 15 355
Aktivering av pågående inv. 14 23 495 23 509
Avskrivningar -4 499 -11 448 -15 947
Försäljning och reavinst 0 -640 -640
Investeringsbidrag 0 0 0
Minskning av pågående inv 0 -24 321 -24 321
UTGÅENDE BALANS 16 270 294 034 310 304  

 

De största investeringarna redovisas nedan: 

IT- investering - KS 2 057
Storgatan - TN 2 128
VA-ledningar - TN 2 188
Örnaskolan ombyggn - TN 3 239  

 

7.2 Hyresfordran 

En fordran på hyra finns upptagen för 10 st obetalda hyror 1997-1998. Vid 
utredning av posten fann vi att gäldenären avlidit under räkenskapsåret 
2000. Fordran som uppgår till 47 tkr saknar därför substans. 

 

7.3 Momsredovisningen 

I föregående års bokslut förelåg en outredd differens på två av 
momskontona, ett på tillgångssidan och ett på skuldsidan. Dessa konton 
visade kreditsaldon, dvs skulder, på totalt 1 619 tkr, som inte kunde 
specificeras. Vi hade därför svårt att bedöma om bokslut 1999 redovisade 
rätt resultat. 

Efter utredning under året har ett saldo på 378 tkr gottskrivits årets resultat. 

 

7.4 Utgiftsrester 

Under utgiftsrester har 800 tkr bokats upp som skuld avseende återbetalning 
av avgifter inom äldreomsorgen för mellanskillnad för brutto- respektive 
nettoberäkning av inkomst för perioden 1999-08-01--2000-12-31. 

Vid en senare beräkning av den egentliga skulden uppgår den till ca 1 000 
tkr. 
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8 Nämndernas verksamhetsberättelser 

Analys har gjorts av hur nämnden beskrivit det ekonomiska utfallet och 
verksamhetens utfall samt hur jämförelser med tidigare år har gjorts. Detta 
har gjorts för såväl verksamhetsbeskrivningen i årsredovisningen som för 
nämndernas separata verksamhetsberättelser. 

Vi har granskat att: 

• redovisade kostnader och intäkter överförts riktigt från den systematiska 
bokföringen 

• budgeterade och redovisade kostnader och intäkter redovisas i 
sammanfattningen 

• att samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning 
samt redovisning föregående år 

• jämförelser med tidigare år redovisas 

• driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och fastställda 
mål 

Kommentarer 

Verksamhetens nettokostnader uppgår enligt driftredovisningen till 314 921 
tkr, vilket innebär en budgetavvikelse med - 1 747 tkr. Driftredovisningens 
kostnader och intäkter per verksamhet är avstämd mot den ekonomiska 
redovisningen.  

Vi har granskat samtliga nämnders verksamhetsberättelser och bedömt i 
vilken utsträckning respektive nämnds verksamhetsberättelse på ett korrekt 
sätt beskriver verksamheten. Granskningen har därvid utgått från att 
verksamhetsberättelserna innehåller kommentarer till verksamheten vad 
avser: 

− Verksamhetsområde - omfattning - viktiga händelser 
− Mål för verksamheten 
− Måluppfyllelse 
− Budgetavvikelse, investeringsavvikelse och ekonomisk analys 
− Verksamhetsmått och nyckeltal i relation till tidigare år 
− Utvecklingstendenser och framtiden 
− Personalredogörelse 
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− Kvalitetsuppföljning och kundtillfredsställelse 
 

En sammanställning över granskningen per nämnd följer i bilaga 1.Vi  kan 
konstatera att verksamhetsberättelserna är av olika kvalitet. Vi har följande 
synpunkter på verksamhetsberättelserna. 

• Verksamhetsberättelserna för vissa nämnder brister avseende ekonomisk 
analys. 

• Bristande analyser av avvikelser mot budget och prognos i 
verksamhetsberättelserna förkommer för vissa nämnder. 

• Kommentarer saknas i vissa nämnders verksamhetsberättelse angående 
investeringsobjekt och avvikelser gentemot budget. 

En sammanställning över granskningen per nämnd följer i bilaga 1. 

 

9 Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningens syfte är att ge en sammanfattande bild 
av kommunens ekonomiska ställning och åtagande. Vid granskning har vi 
prövat följande: 

att den sammanställda redovisningen är uppställd enligt god 
redovisningssed 

att den sammanställda redovisningen omfattar samtliga kommunens 
företag 

att konsolideringen omfattar de företag i vilka kommunen har ett 
väsentligt inflytande 

att proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod tillämpas vid 
konsolideringen 

att beloppen överensstämmer mellan den sammanställda redovisningen 
och de ingående företagens redovisningar 

att interna poster mellan kommunen och företagen har eliminerats i allt 
väsentligt 

Kommentarer 
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Den juridiska organisationen för koncernen Hyltes kommun per 2000-12-31 
framgår av nedanstående figur. Ägarandelen i Stiftelsen Hyltebostäder var 
100 % och Konstnärsbyn AB var 100 %. För att de delägda dotterbolagen 
skall ingå i den sammanställda redovisningen krävs ett väsentligt inflytande 
eller en röstandel på minst 20 %. 

 

H y l t e  k o m m u n

S t i f t e l s e n  
H y l t e b o s t ä d e r

H y l t e  k o m m u n
1 0 0  %

K o n s t n ä r s b y n  A B

H y l t e  k o m m u n
1 0 0  %

 

Vi bedömer att den sammanställda redovisningen uppfyller syftet med att 
ge en sammanfattande bild av kommunens totala ekonomiska ställning och 
åtaganden. Koncernens resultat uppgår till 5 200 tkr och har i förhållande 
till 1999 års resultat förbättrat de ingående företagens och kommunens 
resultat med totalt 9 600 tkr.  

Stiftelsen Hyltebostäder redovisade 2000 ett resultat på + 986 tkr. 
Lägenhetsbeståndet uppgår på balansdagen till 653. Migrationsverket hyrde 
vid årsskiftet 98 lägenheter och antalet outhyrda lägenheter minskade från 
106 till 61. 

Konstnärsbyn AB redovisade 2000 i stort sett ett 0-resultat.  

Kommunens inrapportering baseras på en färdig årsredovisning från 
respektive företag. 

Eliminering av interna transaktioner har för balansräkningen skett utifrån 
lämnade uppgifter avseende såväl fordringar som skulder.  

För resultaträkningen har eliminering av interna transaktioner skett utifrån 
lämnade uppgifter om intäkter och kostnader.  

Förvärvat eget kapital har eliminerats i den sammanställda redovisningen. 
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Nämndernas verksamhetsberättelser 
 

Nämnd/enhet Kommentar  

Kommunstyrelsen - Verksamhetsområdet beskrivs 
- Mål och måluppfyllelse anges 
ej 
- Varken planerade eller utförda 
prestationer presenteras 
- Budgetavvikelsen 
kommenteras 
 

- Investeringsutfallet kommenteras ej  
- Nyckeltal (relationstal) redovisas ej 
- Jämförelser med tidigare år finns endast 
avseende ekonomi 
- Framtidsaspekter rovisas i den löpande 
verksamhetsbeskrivningen 
- Personalredogörelse saknas. 
- Kvalitetsuppföljning och kundredogörelse 
saknas 

Överförmyndaren - Verksamhetsområdet beskrivs 
kortfattat 
- Mål och måluppfyllelse anges 
ej 
- Varken planerade eller utförda 
prestationer presenteras 
- Budgetavvikelsen 
kommenteras ej 
 

- Investeringsutfallet kommenteras inte (inga 
investeringar år 2000)  
- Nyckeltal (relationstal) redovisas ej  
- Jämförelser med tidigare år finns endast 
avseende ekonomi 
- Framtidsaspekter ges ej 
- Personalredogörelse saknas. 
- Kvalitetsuppföljning och kundredogörelse 
saknas 

Byggnadsnämnd - Verksamhetsområdet beskrivs 
- Mål och måluppfyllelse anges 
ej 
- Planerade prestationer presen-
teras ej däremot i viss 
utsträckning utförda presta-
tioner 
- Budgetavvikelsen 
kommenteras 
 

- Investeringsutfallet kommenteras inte  
- Nyckeltal (relationstal) finns ej 
- Jämförelser med tidigare år finns endast 
avseende ekonomi 
- Framtidsaspekter ges  
- Personalredogörelse saknas. 
- Kvalitetsuppföljning och kundredogörelse 
saknas 

Miljö- och 
hälsoskydds-
nämnden 

- Verksamhetsområdet beskrivs 
- Mål och måluppfyllelse anges 
ej 
- Planerade prestationer presen-
teras ej däremot i viss 
utsträckning utförda presta-
tioner 
- Budgetavvikelsen 
kommenteras ej 
 

- Investeringsutfallet kommenteras ej  
- Nyckeltal (relationstal) finns ej 
- Jämförelser med tidigare år finns endast 
avseende ekonomi 
- Framtidsaspekter ges kortfattat 
- Personalredogörelse saknas. 
- Kvalitetsuppföljning och kundredogörelse 
saknas 
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Kultur- och 
fritidsnämnden 

- Verksamhetsområdet beskrivs 
- Mål anges (men ej 
kvantifierbara) medan 
måluppfyllelse anges ej 
- Planerade prestationer presen-
teras ej däremot i stor 
utsträckning utförda presta-
tioner  
- Budgetavvikelsen 
kommenteras 
 

- Investeringsutfallet kommenteras ej  
- Nyckeltal (relationstal) finns ej 
- Jämförelser med tidigare år finns både 
avseende ekonomi som prestationer 
- Framtidsaspekter ges ej 
- Personalredogörelse saknas. 
- Kvalitetsuppföljning och kundredogörelse 
saknas 

Tekniska 
nämnden 

- Verksamhetsområdet beskrivs 
- Mål och måluppfyllelse anges 
ej 
- Planerade prestationer presen-
teras ej däremot i viss 
utsträckning utförda presta-
tioner  
- Budgetavvikelsen 
kommenteras 
 

- Investeringsutfallet kommenteras ej 
- Nyckeltal (relationstal) finns i viss 
utsträckning 
- Jämförelser med tidigare år finns enbart 
avseende ekonomi 
- Framtidsaspekter ges  
- Personalredogörelse finns. 
- Kvalitetsuppföljning och kundredogörelse 
saknas 

Barn- och 
ungdomsnämnden 

- Verksamhetsområdet beskrivs 
- Mål och måluppfyllelse anges 
ej 
- Planerade prestationer presen-
teras ej däremot  utförda presta-
tioner  
- Budgetavvikelsen 
kommenteras noggrant 

- Investeringsutfallet kommenteras ej 
- Nyckeltal (relationstal) finns 
- Jämförelser med tidigare år finns både 
avseende prestationer som ekonomi 
- Framtidsaspekter ges delvis 
- Personalredogörelse saknas. 
- Kvalitetsuppföljning och kundredogörelse 
saknas 

Socialnämnden  - Verksamhetsområdet beskrivs 
- Mål och måluppfyllelse anges 
ej 
- Planerade prestationer presen-
teras ej däremot  utförda presta-
tioner  
- Budgetavvikelsen 
kommenteras 
 

- Investeringsutfallet kommenteras delvis  
- Nyckeltal (relationstal) finns 
- Jämförelser med tidigare år finns både 
avseende prestationer som ekonomi 
- Framtidsaspekter anges  
- Personalredogörelse saknas. 
- Kvalitetsuppföljning och kundredogörelse 
saknas 

Räddnings- 
nämnden 

- Verksamhetsområdet beskrivs 
- Mål och måluppfyllelse anges 
ej 
- Utförda prestationer 
presenteras 
- Budgetavvikelsen 
kommenteras 
 

- Investeringsutfallet kommenteras ej  
- Nyckeltal (relationstal) finns 
- Jämförelser med tidigare år finns avseende 
ekonomi och i viss mån prestationer 
- Framtidsaspekter ges kortfattat 
- Personalredogörelse saknas. 
- Kvalitetsuppföljning och kundredogörelse 
saknas 

 


