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1 Sammanfattning

Kommunens delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med de krav som ställs i
kommunal redovisningslag (KRL) kapitel 9 samt i all väsentlighet även med övrig
normgivning och vägledning.

Delårsresultatet t o m juli månad uppgår till minus 2,4 mnkr. I delårsrapporten anges ingen
avstämning mot balanskravet på helårsbasis. Enligt uppgift skall dock 4,7 mnkr i
realisationsvinst exkluderas från prognostiserat resultat om 4,7 mnkr. Avstämning mot
balanskravet visar således på ett 0-resultat.

Kommunen uppnår inte något av fullmäktige bestämda finansiella mål (åtagande):

 Kommunen har en förbättrad soliditet och nämnderna håller anvisad budget
 Kommunen skall finansiera en större andel av investeringar med egna medel
 Kommunens förvaltningar skall utveckla rutiner för månatlig uppföljning.

God ekonomisk hushållning innebär inte bara att det är balans i räkenskaperna, utan också
att pengarna nyttjas på ett effektivt sätt. Det är viktigt att även verksamhetsmålen är
tydliga, mätbara och utvärderingsbara. Lagförändringen om god ekonomisk hushållning
2003/04:105 innebär att det fr o m 2006 är lagkrav på att kommunen – utöver finansiella
mål – även skall formulera verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning i
budgeten. Målen skall följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Fullmäktige i Hylte har september 2006, §60 antagit ett antal mål avseende god
ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Huvudrubrikerna är

 Övergripande styrning och ledning
 Samhällsutveckling
 Hållbar utveckling
 Personal

Under respektive rubrik finns ett antal underrubriker (serviceåtaganden), vilka respektive
nämnd brutit ner i ”egna” serviceåtaganden. Delårsrapporten innehåller såväl
kommunövergripande som på nämndsnivå (med undantag av Barn- och ungdoms-
nämnden) en avstämning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Även om flera av målen
(serviceåtaganden) inte uppges vara uppfyllda, uppfattar vi att själva uppföljningen och
redovisningen är i enlighet med lagstiftarens intentioner.
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2 Inledning

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hylte kommuns
revisorer granskat delårsrapport för 2007.

I granskningsarbetet har vi utgått från delårsrapport som kommit oss tillhanda 2007-08-30
samt reviderad rapport 2007-09-04.

2.1 Bakgrund

Enligt kommunal redovisningslag (KRL) kapitel 9 är kommunen skyldig att upprätta
minst en delårsrapport omfattande sex till åtta månader. Delårsrapporten skall innehålla en
översiktlig redogörelse av verksamhet och resultat och upprättas enligt god
redovisningssed.

Den 1 december 2004 ändrades kommunallagen. Ändringen fokuserar på god ekonomisk
hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga
planeringen. Lagen ställer krav på angivande av mål och riktlinjer i budgeten, vilka är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten.

2.2 Syfte

Granskningen syftar till att bedöma huruvida delårsrapporten är upprättad i enlighet med
lagens krav och i tillämpade delar nedanstående normgivning/vägledning:

 Delårsrapportering, Rekommendation nr 20, augusti 2000. Redovisningsrådet (för
publika företag).

 Kommunala delårsrapporter. Praxis och idéer, april 2003. Rådet för kommunal
redovisning.

 Granskning av delårsrapport. Rekommendation från Skyrev, juni 2006.
 Hushållning i lagens namn – ekonomistyrning med mål, uppföljning och åtgärder.

Viss vägledning från Sveriges kommuner och landsting, juni 2005.

Bedömning av delårsrapporten skall ge svar på följande frågor:

 Är det troligt att fullmäktiges finansiella mål kommer att uppnås?
 Har verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade verksamhetsmål uppnås?
 Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut? Om inte – finns åtgärder

för att uppnå balans angivna och är de tillräckligt tydliga?

Bedömning av delårsrapporten handlar om en mera översiktlig granskning.
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Det huvudsakliga syftet är att ge fullmäktige ledning för den fortsatta styrningen av
verksamheten så att god ekonomisk hushållning kan upprättas. Granskningen omfattar inte
någon detaljkontroll av enskilda poster i delårsbokslutet.

3 Granskningsresultat

3.1 Föreskrifter och anvisningar

I KRL kapitel 9 framgår det att kommunen/landstinget skall upprätta minst en
delårsrapport som skall:

- omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret (KRL 9:1).
- innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens/landstingets verksamhet

och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång (KRL 9:2), innehållande
upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av
kommunens/landstingets resultat och ställning och händelser som är av väsentlig
betydelse och som har inträffat under eller efter rapportperiodens slut.

- om inget särskilt hinder föreligger omfatta motsvarande uppgifter för samma
rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret (KRL 9:3).

Hylte kommuns delårsrapport omfattar tiden fram t o m juli månad. Arbetet med
delårsrapporten skall fullgöras i enlighet med god redovisningssed. Detta innebär bland
annat att olika redovisningsprinciper måste beaktas vid upprättandet. Upplysning om
avvikelser från god redovisningssed samt skälen för avvikelsen skall anges.

Ekonomienheten har utfärdat anvisningar för dess upprättande såväl när det gäller struktur
som innehåll.

Revisionell bedömning
Vi bedömer att delårsrapporten innehåller en tillfredsställande redogörelse avseende vilka
redovisningsprinciper som tillämpats i samband med delårsrapportens upprättande.

Vidare bedömer vi att ekonomienhetens anvisningar är tillräckliga och utgör ett bra stöd
för nämnderna/förvaltningarna vid framtagandet av delårsrapporten.

Rapporten är i sin struktur uppställd i likhet med årsredovisningen.

3.2 Delårsrapportens delar

Delårsrapportens uppställning skall minst innehålla följande delar:
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 Förvaltningsberättelse (översiktlig redogörelse)
 resultaträkning
 balansräkning

Utöver miniminivån (KRL 9:2) kan förvaltningsberättelsen även kompletteras med uppgift
om:

 sammanställd nivå, d v s kommunen och de kommunala företagen
 periodens resultat och uppfyllelse av balanskrav
 nämndernas resultat och måluppfyllelse
 personalförhållanden
 miljöperspektiv
 drift- och investeringsredovisning under perioden
 förväntad utveckling (ekonomi och verksamhet).

Revisionell bedömning
Delårsrapporten innehåller, utöver obligatoriska delar även majoriteten av dessa uppgifter
– dock inte samlade i förvaltningsberättelsen. Vi saknar en översiktlig redogörelse för
utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs
utgång. Vi rekommenderar att detta görs till kommande delårsrapport samt att
förvaltningsberättelsen kompletteras med upplysningar om förhållanden som är viktiga för
bedömningen av kommunens resultat eller ställning efter rapporttiden eller efter dennas
slut. Vi ser det även som angeläget att kommunens förväntade ekonomiska utveckling
kommenteras mera utförligt. Detta speciellt med tanke på kommunens svaga ekonomiska
ställning.

Vidare rekommenderas att en sammanställd redovisning upprättas.

3.2.1 God ekonomisk hushållning

I KRL kap 4:5 anges att: ”Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om
målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.” .

Enligt KL 9:9 a ska revisorerna avge en skriftlig bedömning till fullmäktige avseende
måluppfyllelsen för fullmäktiges finansiella mål respektive verksamhetsmål som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning

Fr o m 1 december 2004 har kommunallagen kompletterats med föreskrifter som
förtydligar synen på god ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet. Förändringen
innebär bl a att kommunen skall ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning. För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste
det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta
krävs bl a en utvecklad planering med framförhållning och beredskap, tydliga och mätbara
mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser
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gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur
verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv
organisation som säkerställer måluppfyllelsen. God ekonomisk hushållning innebär
således inte bara att det är balans i räkenskaperna, utan det innebär också att tillgängliga
medel utnyttjas på ett effektivt sätt.

Förvaltningsberättelsen innehåller Hylte kommuns definition av god ekonomisk
hushållning. Fullmäktige beslutade september 2006, §60 om såväl finansiella som
verksamhetsmässiga mål. Som finansiella mål/åtagande anges:

 Kommunen har en förbättrad soliditet och nämnderna håller anvisad budget
 Kommunen skall finansiera en större andel av investeringar med egna medel
 Kommunens förvaltningar skall utveckla rutiner för månatlig uppföljning.

I budget 2007 anges, under rubriken ”kvalitetsindikator” närmare vad som åsyftas med
ovanstående:

 0% soliditet inklusive pensionsskuld
 45%soliditet exklusive pensionsskuld
 Amoreringsgrad som motsvarar minst 0,25 skattekronor (förnärvarande 3,5 mnkr)
 Positiv avvikelse i förhållande till budget.

Fullmäktige har även antagit ett antal mål avseende god ekonomisk hushållning utifrån ett
verksamhetsperspektiv. Huvudrubrikerna är

 Övergripande styrning och ledning
 Samhällsutveckling
 Hållbar utveckling
 Personal

Under respektive rubrik finns ett antal underrubriker (serviceåtaganden), vilka respektive
nämnd brutit ner i ”egna” serviceåtaganden. Delårsrapporten innehåller såväl
kommunövergripande som på nämndsnivå (med undantag av Barn- och
ungdomsnämnden) en avstämning utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Revisionell bedömning
Hylte kommun uppfyller inte något av ovanstående finansiella mål. Visserligen beräknas
endast 3,5 mnkr amorteras på upptagna lån, men under året beräknas nyupplåning ske till
högre belopp än vad om budgeterats. Soliditeten uppgår till minus 18,1% inklusive
pensionsskuld. Exkluderas ansvarstagande tidigare än 1998 är soliditeten 29,5%.

Ursprunglig budget för 2007 uppgick till 7,8 mnkr. Under året har denna minskat till 6,9
mnkr, beroende på att nämnderna använt resultatbalanserade medel om 0,8 mnkr.
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Nämndernas resultat uppgår till minus 9,8 mnkr i delårsrapporten och ökar till en negativ
avvikelse om 10,2 i prognosen för helåret. Majoriteten av nämnderna redovisar underskott
såväl vid delår som i prognos för helår. Av nämndernas kommentarer framgår att tämligen
ofta handlar om felbudeteringar eller ej upptaget i budgeten överhuvudtaget. Orsak till
detta torde vara den omfattande omorganisationen som skett vid årsskiftet. Det är dock
angeläget att detta korrigeras framgent. Noterbart är att av Omsorgsnämndens underskott i
delårsbokslutet så utgörs 1,6 mnkr av felperiodiseringar gjorda i samband med bokslut
2006.

Kommunen har påbörjat ett arbete med tätare uppföljningar avseende den ekonomiska
situationen. Vi ser det som mycket angeläget att detta resulterar i att nämnderna bedriver
sin verksamhet inom fastställda ramar.

Utöver nämndernas negativa budgetavvikelser har resultatet belastats med 2,1 mnkr
avseende kostnadsföring av projektet Äldreboendet i Unnaryd. Prognosen för helår lyder
dock på 4,7 mnkr. Orsak till att resultatet beräknas bli positivt är försäljning av
skogsfastigheter. Intäkterna av denna försäljning kommer till övervägande del att utgöras
av realisationsvinst och därmed exkluderas från avstämningen mot balanskravet.
Budgeterat resultat för 2008 är 1,7 mnkr. Såväl 2007 som 2008 är således i gränslandet för
att kommunen skall klara balanskravet. Se nedan avsnitt 3.2.2.

När det gäller de verksamhetsmässiga målen bedömer vi att Hylte kommun – i jämförelse
med många andra kommuner – kommit en bra bit på väg i detta arbete. Vi vill hävda att
det är ett ambitiöst arbete som lagts ned i utarbetande och redovisning när det gäller denna
del. Även om flera av målen (serviceåtaganden) inte uppges vara uppfyllda, uppfattar vi
att själva uppföljningen och redovisningen är i enlighet med lagstiftarens intentioner. Vi
saknar dock en avstämning från Barn- och ungdomsnämnden.

3.2.2 Balanskravet

I KRL kap 4:4 anges att: ”…om kostnaderna för ett visst år överstiger intäkterna skall det
i förvaltningsberättelsen…..anges när och på vilket sätt…..reglering av det negativa
resultatet skall ske…..”

Stort fokus sätts på huruvida en kommun uppnår balanskravet eller ej. Vid avstämning
mot balanskravet skall eventuella realisationsvinster exkluderas. Hänsyn skall också ta till
om kommunen har tidigare ej reglerade negativa underskott. Även om kommunen
redovisar ett positivt resultat kan det således vara så att balanskravet inte är uppfyllt.

I delårsrapporten redovisas en avstämning mot balanskravet. Delårsresultatet t o m juli
månad uppgår till minus 2,4 mnkr.
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Revisionell bedömning
Vi rekommenderar att det även sker en avstämning gentemot prognostiserat resultat.
(Enligt uppgift kommer delårsrapporten att kompletteras med denna uppgift). För helår
beräknas resultatet bli 4,7 mnkr. En betydande orsak till att resultatet förväntas bli positivt
är intäkter till följd av försäljning av skog. I delårsrapporten framgår inte huruvida här
finns eventuella realisationsvinster eller ej. Enligt uppgift från ekonomienheten är
försäljningsintäkten beräknad till 5,7 mnkr och 4,7 utgörs av realisationsvinst. Det är
således osäkert huruvida kommunen kommer att uppnå balanskravet eller ej.

3.2.3 Finansiell analys, kommunen

Den finansiella analysen utgår från den s k RK-modellen (resultat – kapacitet och risk –
kontroll). För ett urval av tal/mått finns en redovisning för delårsutfall 2006 och 2007,
bokslut 2006 samt prognos för helår 2007. De finansiella talen är kommenterade på såväl
delårsresultats- som årsprognosnivå.

Revisionell bedömning
Vi uppfattar att kommentarerna, kring nyckeltalen ger en bra och rättvisande bild av
kommunens ekonomi. Som nämnts ovan rekommenderar vi att det görs en mer långsiktig
bedömning avseende kommunens ekonomi. Hylte kommun har en omfattande
investeringsvolym framöver. Då kommunen har en synnerligen låg likviditet, tvingas man
till att ta nya lån, vilket i sin tur medför att de finansiella kostnaderna ökar framöver.

Vi vill i detta sammanhang även lyfta fram att kommunen måste ha ekonomiskt utrymme
för fördyrade pensionskostnader. Redan i bokslut 2006 ökade pensionsskulden p g a
ändrade beräkningar. Under 2007 har ytterligare förändringar i pensionsberäkningen skett
(bl a beräkning av längre medellivslängd), vilket får till följd att skulden ökar ytterligare.

3.2.4 Driftredovisning

I delårsrapporten redovisas en driftredovisning innehållande uppgift om utfall för aktuell
delårsperiod, samt budget och avvikelse på delårsbasis. Driftredovisningen redovisar även
prognos, budget och avvikelse för helår. Jämförelse med samma tidpunkt 2006 saknas
beroende på att kommunens nämndstruktur förändrats vid årsskiftet.

Revisionell bedömning
En avstämning avseende delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokföringen.

Jämförelse med delårsbudget är inte något lagkrav, men vi ser det som en värdefull
upplysning. Vi rekommenderar att driftredovisningen kompletteras med information som
tydliggör ursprunglig budget och resultatbalansering.
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3.2.5 Investeringsredovisning

I investeringsredovisningen lämnas uppgift om utfall och budget för delåret samt budget,
prognos och avvikelse på helårsbasis. Investeringsredovisningen är kortfattat
kommenterad.

Av totalt budgeterade 56,5 mnkr har 24,7 mnkr förbrukats. Prognosen lyder på 40 mnkr.
Avvikelsen är i stort sett hänförbar till Äldreomsorg Unnaryd (17,7 mnkr) som fullmäktige
beslutat att ej verkställa.

Revisionell bedömning
En översiktlig avstämning avseende delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot
grundbokföringen.

I de fall det rör sig om investeringar som löper över en längre tid, rekommenderas att totalt
investeringsanslag anges.

3.2.6 Resultaträkning

I delårsrapporten redovisas en resultaträkning innehållande uppgift om utfall för aktuell
delårsperiod, jämförelse med samma tidpunkt 2006 samt budget och avvikelse på
delårsbasis. Resultaträkningen redovisar även prognos, budget och avvikelse för helår.
Resultaträkningen är kompletterad med nothänvisning.

Revisionell bedömning
Vi har noterat att resultaträkningens uppställning är i enlighet med KRL 5:1. För att öka
läsförståelsen rekommenderar vi att poster avseende kostnader utmärks med ett
minustecken.

En avstämning avseende delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokföringen.
Som gräns för periodiseringar har ett belopp om 10 tkr satts. Nedan kommenteras vissa
särskilt betydande poster:

 Pensionsavsättning inklusive löneskatt uppbokat 1 mnkr (7/12) enligt uppgift från
KPA januari 2007.

 Upplupen pensionsskuld individuell del inklusive löneskatt 6,9 mnkr (7/12) av
uppgift från KPA.

 Semesterlöneskuld inhämtade uppgifter från redovisningen augusti. Uppbokat 1
mnkr – genomsnittlig årsskuldsförändring.

 Uppbokat resterande slutavräkning 2006 på delårsresultatet. 2,2 mnkr och 2,2
mnkr avseende preliminär slutavräkning 2007 (är 7/12 av 3,7 mnkr).

 Kostnader för löneavtal är uppbokade med 3,6 mnkr. Använt sig budgeterat
belopp.
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En översiktlig granskning har gjorts avseende nämndernas periodiseringar.

3.2.7 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen redovisar deårsutfall med jämförelsesiffror från motsvarande period
2006 samt bokslut 2006.

Revisionell bedömning
Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. En översiktlig
granskning har gjorts.

3.2.8 Balansräkning

Balansräkningen redovisar den ekonomiska ställningen på balansdagen den 31 juli 2007
samt för motsvarande period föregående år. Härutöver finns en redovisning av utfall 2006.
Balansräkningen är kompletterad med en notförteckning.

Revisionell bedömning
Balansräkningens uppställning är i enlighet med KRL 5:2. En avstämning avseende
delårsbokslutets resultat har gjorts gentemot grundbokföringen.

Pensioner intjänade innan 1998 är korrekt upptagna som en ansvarsförpliktelse. Beloppet
184 mnkr, inklusive löneskatt, är hämtat från KPA´s beräkning till bokslut 2006.
Förändrade beräkningar gör att beloppet torde var högre.

Bland avsättningar finns upptaget 1,7 mnkr för återställande av deponi. Avsättningen
används som resultatregleringspost (d v s ökar om verksamheten genererat överskott och
minskar om det föreligger underskott). Enligt uppgift från ekonomienheten är
återställningskostnaden beräknad till drygt 10 mnkr och kommer att påbörjas 2008. För att
följa god redovisningssed skall avsättning göras i takt med nyttjandetiden för deponin. Vi
rekommenderar därför att ett betydligt högre belopp sätts av.

3.3 Redovisning av delårsrapporten

I syfte att redovisa en så aktuell rapport som möjligt bör Kommunstyrelsen snarast ta
ställning till upprättad delårsrapport för att därefter förelägga den för fullmäktige.

Revisionell bedömning
Delårsrapporten kommer att behandlas av Kommunstyrelsen den 11 september och
kommer att redovisas för Kommunfullmäktige den 27 september 2007. Redovisningen
infaller inom den tvåmånadersperiod som kan ses som god redovisningssed.
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