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Revisionsberättelse för år 2008

Ansvarsprövning
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har
granskat den verksamhet som bedrivits i sty-
relse, nämnder och genom lekmannareviso-
rer i stiftelsen.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar
för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt återredovisning till
fullmäktige.

Granskningen har utförts enligt kommunal-
lagen, kommunens revisionsreglemente och
god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningen har genomförts med den in-
riktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och ansvar-
prövning.

Revisorerna ska bedöma om resultatet i års-
bokslutet är förenligt med de mål för den
ekonomiska förvaltningen som fullmäktige
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen
samt om rättvisande räkenskaper föreligger.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de verksamhetsmål
som fullmäktige fastställt. För att skapa för-
utsättningar för en god ekonomisk hushåll-
ning måste sambandet mellan resursåtgång,
prestationer, resultat och effekter framgå på
ett tydligt sätt. Denna koppling saknar vi i
årsredovisningen.

I budget 2008 har de finansiella målen för-
tydligats. Resultatet i årsredovisningen är
inte fullt ut förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige antagit.

Sammantaget kan vi konstatera att

• Nämnderna totalt sett hållit anvisad bud-
get.

• Investeringar har finansierats med egna
medel.

Nedanstående mål har däremot inte upp-
fyllts:

• Soliditeten inklusive pensionsskulden är
negativ (-21,6 %)

• Soliditet exklusive pensionsskuld är 31,9
% (dvs drygt 13 %-enheter under målet)

• Amortering har skett med 1,5 mnkr (dvs
2 mnkr under målet)

Årets resultat uppgår till 9 mnkr. Vid av-
stämning mot balanskravet skall reavinst om
4,8 mnkr exkluderas. Hylte kommun uppfyl-
ler således balanskravet 2008. P g a ändrad
redovisningsprincip har endast 11 månaders
lönekostnader för vikarier, jour och övertid
belastat årets resultat. Tas hänsyn även till
denna post borde årets resultat varit 5 mnkr
bättre.

Vi anser det nödvändigt att kommunen vid-
tar kraftfulla åtgärder i syfte att få en starka-
re ekonomisk ställning. Vi ser mycket all-
varligt på Samhällsbyggnadsnämndens bud-
getöverskridande, om 4,3 mnkr, för kosten-
heten.

Samhällsbyggnadsnämnden har inte anpas-
sat verksamheten vid kostenheten till den av
fullmäktige beslutade budgeten. Vi riktar
stark kritik mot nämndens styrning och upp-
följning av kostenheten. Styrningen måste
förbättras och verksamheten anpassas till de
ekonomiska förutsättningar som fullmäktige
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beslutat om. Nuvarande resultat är inte till-
fredsställande. 1 detta sammanhang vill vi
även framhålla kommunstyrelsens roll och
uppsiktsplikt.

Vi vill även lyfta fram problemet med de
ökade kostnaderna för försörjningsstöd.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar leda-
möter i styrelse, nämnder och beredningar
ansvarsfrihet. Vi hänvisar dock till en mer
detaljerad granskningsrapport av årsredovis-
ning för 2008 (bifogas).

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning
för 2008 godkänns.
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Erik Karlsson är vald revisor med undantag
för barn- och utbildningsnämnden och har
inte deltagit i granskningen av denna nämnd.

Ove Gustavsson är vald revisor för samtliga
nämnder, styrelsen och stiftelsen. Sedan
halvårsskiftet 2008 har Ove inte deltagit i
gyanskningar som avser kommunstyrelsen.
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Resultat av genomförda granskningar

Årsredovisningen bedöms i all väsentlighet
redogöra för utfallet av verksamheten, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen. Vi bedömer vidare att årsredo-
visningen i allt väsentligt uppfyller kraven
på rättvisande räkenskaper och är upprättad
enligt god redovisningssed.

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprät-
tad enligt de krav den kommunala redovis-
ningslagen ställer.

Delårsrapporten håller en hög kvalitet.

Sjukfrånvaron har blivit föremål för en
omfattande granskning. Granskningen om-
fattade samtliga nämnder och kommunsty-
relsen.

Granskningen visar att sjukfrånvaron mins-
kat inom samtliga kontor och att kommunen
i huvudsak vidtar ändamålsenliga åtgärder
för att förebygga och minska sjukfrånvaron.
Vi anser att kommunstyrelsen bör utarbeta
en samlad strategi för genomförandet av ar-
betet med att långsiktigt minska sjukfrånva-
ron.

Samverkan i folkhälsoarbetet har grans-
kats gemensamt med övriga kommuner i
Halland och Landstinget Halland.

Granskningen visar att det bedrivs eller är på
väg att bedrivas en ändamålsenlig samver-
kan mellan landstinget och kommunen.

Kontanthanteringen vid Vildmarksgymna-
siets butik i Unnaryd har granskats.

Granskningen visar att rutinerna för kassa-
redovisningen stämmer med kommunens
rutinbeskrivningar. Vi anser att barn- och
utbildningsnämnden bör fatta beslut om
målsättning, omfattning, ekonomiska ramar,
policy för prissättning mm för Vildmarksbu-
tiken.
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Kostnadsnivån och viss kvalitetsnivå har
granskats genom jämförelser med andra lik-
värdiga kommuner.

Granskningen visar att kommunen har en
nettokostnad som är i nivå med jämförbara
kommuner, men att grundekonomin är säm-
re. Resultatets andel av skatteintäkterna bör
förbättras om en god grundekonomi ska
kunna skapas.

Budgetansvarigas kunskaper och insikter
i ekonomi- och verksamhetsstyrning har
granskats.

Granskningen visar en relativt god bild av
ekonomstyrningsprocessen samt väsentliga
förbättringsområden. Vi anser att kommu-
nens arbete med mål, styrande dokument
och måluppfyllelse måste förbättras. För-
valtningschefernas uppfattning att föränd-
ringsklimatet inte är starkt positivt är an-
märkningsvärt, vilket bör uppmärksammas.

Gränsdragningen mellan drift och inve-
steringar har granskats.

Granskningen visar att rutinerna fungerar
relativt väl. Principer för vad som klassifice-
rar drift respektive investering bör klargöras.

Förekomsten av bisysslor samt de regler
och rutiner inom området har granskats.

Granskningen visar att kommunen inte har
upprättat något regelverk för bisysslor. Detta
medför att kommunen inte har ett ändamåls-
enligt system för att säkra att anställda inte
utför bisysslor som kan leda till skada för
kommunen.
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