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1 Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Ett undantag är dock den
avsättning om 4 mnkr som gjorts avseende projekt för att motverka/förebygga arbetslöshet
hos ungdomar. Vi bedömer att projektet inte uppfyller kravet på avsättning enligt RKR's
rekommendation .

Hylte kommun uppnår kommunallagens balanskrav. Kommunen hade ett budgeterat
resultat om 6,5 mnkr (efter resultatbalansering om 1,4 mnkr). Det slutliga resultatet för
2009 blev 15,7 mnkr, d v s en förbättring gentemot budget med 9,2 mnkr. Vid avstämning
mot balanskravet skall inga realisationsvinster exkluderas

Fullmäktige beslutade september 2006, §60 om följande finansiella målsättning/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.

I budget 2009 anges närmare vad som skall följas upp under året:
• 0% soliditet inklusive pensionsskuld
• 30% soliditet exklusive pensionsskuld
• Amorteringsgrad som motsvarar minst 0,25 skattekronor (4 mnkr 2009)
• Positiv avvikelse i förhållande till budget.

Det kan konstateras att två mål är uppfyllda:
• Soliditet exklusive pensionsskuld är 34,8 % (d v s närmare 5%-enheter över målet)
• Kommunen har kunnat finansiera sina investeringar med egna medel.

Beträffande övriga mål:
• Soliditeten inklusive pensionsskulden är negativ (18,3 %).
• Amortering har endast gjorts med 1,2 mnkr (d v s 2,8 mnkr sämre än målet).
• Nämnderna har sammantaget överskridit anvisad budget med 2,9 mnkr. Gentemot

kommunens budget totalt finns en positiv avvikelse om 9,2 mnkr — orsaken är flera
större poster av engångskaraktär.

Vi bedömer att Hylte kommuns ekonomi har förbättrats gentemot föregående år.
Soliditeten har förbättrats och kommunen har inte tagit några nya lån.
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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. Fr o m 2006 är det 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

I förvaltningsberättelsen redovisas under respektive rubrik ett antal åtaganden på
kommunövergripande nivå. Graden av måluppfyllelse anges som

• Åtagandet är uppnått
• Åtagandet är inte helt uppnått, d v s att arbete pågår
• Åtagandet är inte uppnått.

I samtliga fall — utom två — anges att åtagandet är uppnått (7) alternativt att arbete pågår
(tio). I en särskild miljöredovisning görs en uppföljning av regionala miljömål. Det uppges
att 16 mål uppnåtts, 43 på väg och fyra mål ej uppnåtts.

I verksamhetsredovisningarna redovisas nämndernas samtliga specifika serviceåtaganden.
Ett 60-tal åtagande anges uppnådda, ett 30-tal är inte helt uppnådda och fem åtagande har
inte uppnåtts.

Vi bedömer att Hylte kommun — till övervägande del — har uppfyllt de verksamhets-
mässiga målen för 2009.

När det gäller de verksamhetsmässiga målen uppfattar vi att Hylte kommun alltj ämt — i
jämförelse med många andra kommuner — kommit en bra bit på väg i detta arbete. Vi
uppfattar att det är ett ambitiöst arbete som lagts ned i utarbetande och redovisning när det
gäller denna del. Vi noterar att det nu mer tydligt anges huruvida målen
(serviceåtaganden) anses som uppfyllda eller ej. Vi rekommenderar att kommentarerna
kring måluppfyllelsen utvecklas så att det mer tydligt framgår vad bedömningen grundar
sig på.

Vi ser det som angeläget att utvecklingen fortsätter. För att skapa förutsättningar för en
god ekonomisk hushållning måste sambandet mellan resursåtgång, prestationer, resultat
och effekter framgå på ett tydligt sätt. Denna koppling framgår inte i årsredovisningen.
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2 Inledning

Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Hylte kommuns revisorer
granskat årsredovisningen för 2009.

2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning (kap 3 — 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a)
bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat
om.

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprättande.

2.2 Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot
lag, rekommendationer och god redovisningssed.

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med
balanskravets regler?

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

2.3 Metod

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. Då
vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda
felaktigheter/brister kan förekomma..
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3 Granskningsresultat

3.1 Förvaltningsberättelse

I  KRL kap 4 framgår det att kommunen skall upprätta  en förvaltningsberättelse. För-
valtningsberättelsen skall innehålla:

6

en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet (KRL 4:1)

särskilda upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro (KRL 4:1 a)

samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet (KRL 4:2)

en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den
löpande verksamheten (KRL 4:3)

en redovisning av hur det negativa resultatet skall regleras (KRL 4:4)

en utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning (KRL 4:5)

sådana upplysningar som avses i KRL 4:1 skall också omfatta sådan kommunal
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer (KRL 8:1).

Revisionell bedömning
Vi bedömer att uppgifterna i årsredovisningen till övervägande del överensstämmer med
kraven i KRL. Någca olika delar kommenteras närmare nedan.

3.1.1 Personalredovisning

Enligt KRL 4: 1 a skall förvaltningsberättelsen innehålla en redovisning om de anställdas
sjukfrånvaro under räkenskapsåret. Sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarié arbetstid.

Bedömning och iakttagelser
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a,
d v s frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt
åldersindelning. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,5% jämfört med föregående
år.

3.1.2 Investeringsredovisning

Enligt KRL 4:2 skall förvaltningsberättelsen innehålla en samlad redovisning av
kommunens investeringsverksamhet. Iförarbetena anges att redogörelsen bl a skall
möjliggöra en avstämning mellan den av fullmäktige fastställda årsbudgeten och det
verkliga utfallet. Redovisningen bor omfatta en totalkalkyl för respektive investering Rör
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det sig om fleråriga projekt bör årets investeringsutgift samt en prognos för
färdigställandet redovisas.

Investeringsredovisningen innehåller uppgift om budget, utfall, avvikelse 2009 och
avvikelse för 2008. Investeringsredovisningen är kommenterad.

Bedömning och iakttagelser
Kommunens investeringsredovisning är upprättad i enlighet med KRL's direktiv. Under
avsnittet "Våra verksamheter" har, för respektive nämnd, investeringsredovisningen
kompletterats när det gäller totalkalkyl för fleråriga projekt samt prognos avseende
fårdigställande och eventuella tilläggsanslag under året.

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av årets
investeringar. En avstämning gentemot grundbokföringen har gjorts på totalnivå samt för
vissa större projekt. Underliggande kommentarer ger en bra sammanfattande information
om kommunens investeringar. Av en total nettobudget om 65,6 mnkr har 30,6 mnkr
ianspråktagits. Bruttoinvesteringarna uppgår till 31,2 mnkr att jämföra med prognosen i
delårsrapport om 44,5 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden står för den största delen av kommunens totala
investeringsanslag 84 %. Avvikelsen för nämnden är 29,2 mnkr. Största avvikelse är
ombyggnad av Örnaskolan 7 mnkr, raminvesteringar Va-ledning 7,8 mnkr och
exploateringsprojektet "Nytt bostadsområde" 5 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar en
positiv avvikelse med 3,3 mnkr. Förklaring som ges är att flera IT projekts införande
fördröjts. Omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 1,8 mnkr, ingen förklaring ges.

Som framgår ovan har mindre än halva investeringsbudgeten tagits i anspråk. Förseningar
innebär att kommunen avvaktar något med eventuella upplåningar och att de finansiella
kostnaderna således temporärt hålls nere. Osäkerhet i investeringsbudgeten får till följd att
även driftbudgeten blir osäker. För nämndema innebär det bl a att kapitalkostnaderna inte
ökar i den omfattning som budgeteras, samt att övriga driftkostnader till följd av
investeringen är ytterst osäkra att budgetera.

3.1.3 Driftredovisning

I KRL 4:3 anges att förvaltningsberättelsen skall innehålla en redovisning av hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

Driftredovisningen redovisas dels per nämnd och dels per verksamhet (i enlighet med
uppgift till Räkenskapssammandrag).
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Den nämndsvisa redovisningen innehåller uppgift om budget (såväl bas- som
tilläggsbudget) omdisponering, resultatbalansering, utfall och avvikelse 2009 samt utfall
2008. Ovanstående uppgifter är fördelade på intäkter, kostnader (särredovisning av
personalkostnader) samt nettokostnad.

Verksamhetsredovisningen visar nettokostnader för respektive verksamhet för 2008 och
2009 — uppdelad på de åtta verksamhetsblocken.

Bedömning och iakttagelser
Kommunens nämndsvisa driftredovisning är upprättad i enlighet med KRL's direktiv. Vi
bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur utfallet
förhåller sig till fullmäktiges budget. En avstämning gentemot grundbokföringen har
gjorts på såväl nämnds- som verksamhetsnivå.

Redovisning av verksamhetsblocken ser vi som ett extra plus. Oberoende av vilken
organisation kommunen valt att arbeta efter och vilken driftsform som valts så framgår här
kommunens nettokostnader, vilket vi ser som en värdefull upplysning.

3.1.4 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 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
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 inte
bara att det är balans i räkenskaperna, utan det innebär också att tillgängliga medel
utnyttjas på ett effektivt sätt.
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3.1.4.1 Finansiellt perspektiv

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 2009 anges närmare vad som skall följas upp under året:
• 0% soliditet inklusive pensionsskuld
• 30% soliditet exklusive pensionsskuld
• Amorteringsgrad som motsvarar minst 0,25 skattekronor (4 mnkr 2009)
• Positiv avvikelse i förhållande till budget.

Bedömning och iakttagelser
Det kan konstateras att två mål är uppfyllda:

• Soliditet exklusive pensionsskuld är 34,8 % (d v s närmare 5%-enheter över målet)
• Kommunen har kunnat finansiera sina investeringar med egna medel.

Beträffande övriga mål:
• Soliditeten inklusive pensionsskulden är negativ (18,3%).
• Amortering har endast gjorts med 1,2 mnkr (d v s 2,8 mnkr sämre än målet).
• Nämnderna har sammantaget överskridit anvisad budget med 2,9 mnkr. Gentemot

kommunens budget totalt finns en positiv avvikelse om 9,2 mnkr — orsaken är flera
större poster av engångskaraktär (se avsnitt 3.2 Finansiell analys).

Vi bedömer att Hylte kommuns ekonomi har förbättrats gentemot föregående år.
Soliditeten har förbättrats och kommunen har inte tagit några nya lån.

I Mål och resursplan 2010 — 2012 budgeteras resultat om 11,4 mnkr 2010, 11,3 mnkr 2011
och 21,4 mnkr 2012. Soliditeten, exklusive pensionsskuld beräknas till 32,8% för de två
nästkommande åren.

3.1.4.2 Verksamhetsperspektiv

Utifrån "Vision 2020" har fullmäktige även antagit ett antal mål avseende god ekonomisk
hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Huvudrubrikerna är

• Övergripande styrning och ledning
• Samhällsutveckling
• Hållbar utveckling
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• Personal

I förvaltningsberättelsen redovisas under respektive rubrik ett antal åtaganden på
kommunövergripande nivå. Graden av måluppfyllelse anges som

• Åtagandet är uppnått
• Åtagandet är inte helt uppnått, d v s att arbete pågår
• Åtagandet är inte uppnått.

I samtliga fall — utom två — anges att åtagandet är uppnått (sju) alternativt att arbete pågår
(tio). I en särskild miljöredovisning görs en uppföljning av regionala miljömål. Det uppges
att 16 mål uppnåtts, 43 på väg och fyra mål ej uppnåtts.

I verksamhetsredovisningarna redovisas nämndernas samtliga specifika serviceåtaganden.
Ett 60-tal åtagande anges uppnådda, ett 30-tal är inte helt uppnådda och fem åtagande har
inte uppnåtts.

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att Hylte kommun — till övervägande del — har uppfyllt de
verksamhetsmässiga målen för 2009.

När det gäller de verksamhetsmässiga målen uppfattar vi att Hylte kommun alltjämt — i
jämförelse med många andra kommuner — kommit en bra bit på väg i detta arbete. Vi
uppfattar att det är ett ambitiöst arbete som lagts ned i utarbetande och redovisning när det
gäller denna del. Vi noterar att det nu mer tydligt anges huruvida målen
(serviceåtaganden) anses som uppfyllda eller ej. Vi rekommenderar att kommentarerna
kring måluppfyllelsen utvecklas så att det mer tydligt framgår vad bedömningen grundar
sig på.

Vi ser det som angeläget att utvecklingen fortsätter. För att skapa förutsättningar för en
god ekonomisk hushållning måste sambandet mellan resursåtgång, prestationer, resultat
och effekter framgå på ett tydligt sätt. Denna koppling framgår inte i årsredovisningen.

3.1.5 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....."

I den finansiella analysen ingår en avstämning mot kommunallagens balanskrav. Årets
resultat 15,7 mnkr har tillgodogjorts en realisationsförlust om 0,4 mnkr. Justerat resultat
för 2009 uppgår därmed till 16,1 mnkr.
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De stora avvikelserna utgörs av:

Bedömning och iakttagelser
Vid avstämning mot balanskravet skall eventuella realisationsvinster exkluderas. Däremot
skall, om inte synnerliga skäl föreligger, realisationsförluster vara inkluderade.

Vi bedömer att avstämning gentemot kommunallagens balanskrav ger ett resultat om 15,7
mnkr. Balanskravet uppnås således och kommunen har inget tidigare negativt resultat att
återställa.

3.2 Finansiell analys, kommunen

I den finansiella analys redovisas kommunens ekonomi utifrån den s k RK-modellen
(resultat — kapacitet och risk — kontroll). För nedanstående tal/mått finns i
tabellform/diagram en redovisning för utfallet under perioden 2007 till 2009 (förekommer
även att uppgifter för 2006 redovisas):

• Årets resultat och jämförelsestörande poster
• Nämndernas avvikelse
• Avstämning mot kommunallagens balanskrav
• Intäkter och kostnader
• Nettokostnadsandel
• Årets investeringar
• Skattefinansieringsgraden av investeringar
• Soliditet
• Skuldsättningsgrad
• Kommunalskatten
• Kassalikviditet
• Rörelsekapital
• Finansiell nettoskuld
• Pensionsåtagande
• Budgetföljsamhet
• Prognossäkerhet
• Känslighetsanalys

I analysen framkommer bl a Hylte kommun hade ursprungligen för 2009 ett budgeterat
resultat om 7,9 mnkr, av dessa har drygt 1,4 mnkr resultatbalanserats. Justerad budget för
2009 uppgick därmed till 6,5 mnkr. Det slutliga resultatet blev 15,7 mnkr, d v s en
förbättring gentemot budget med 9,2 mnkr.

Minskad semesterlöneskuld +4,4 mnkr
Sänkta arbetsgivaravgifter +2,4 mnkr
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Sänkt avtalsförsäkring
Minskade skatteintäkter
Minskade räntekostnader

+5,0 mnkr
-7,9 mnkr
+7,1 mnkr

Nämnderna svarar för ett underskott om 2,9 mnkr. Omsorgsnämnden svarar för största
negativa budgetavvikelsen 2,2 mnkr. Främsta orsaken är en följd av ökade kostnader för
kosten. Kostnaderna för kosten har överskridits med 2,5 mnkr trots att budget-
kompensation om 1,4 mnkr erhållits från Barn- och ungdomsnämnden. Arbets- och
näringslivsnämnden redovisar ett underskott om 1,8 mnkr, vilket i princip i sin helhet
utgörs av ökade kostnader för försörjningsstöd. Även Barn- och ungdomsnämnden har ett
underskott om 1,8 mnkr. Här finns flera orsaker som netto ger detta resultat.
Gymnasieskolan redovisar ett budgetöverskridande om 4,3 mnkr och gymnasieskolan med
1,5 mnkr. Den förklaring som lämnas är att det först i december är känt vilka
interkommunala avgifter som skall betalas. Även administrationen redovisar ett underskott
(1,2 mnkr). Orsak framgår ej. Familjecentralen däremot redovisar en positiv
budgetavvikelse om 2,4 mnkr beroende på att institutionsvård använts i såväl fårre fall
som under kortare tid än budgeterat.

Kommunstyrelsen svarar för ett överskott om 2,2 mnkr. Orsak framgår ej.

Bedömning och iakttagelser
Vi uppfattar att kommentarerna, kring nyckeltalen ger en bra och rättvisande bild av
kommunens ekonomi. Som nämnts ovan så uppfylls dock inte alla kommunens flnansiella
mål. Avstämning mot kommunallagens balanskrav, visar att detta uppfylls.

Hylte kommun redovisar ett negativt rörelsekapital om 54 mnkr. Gentemot föregående
bokslutstillfålle är det dock en förbättring om 10 mnkr. Även om semesterlöneskulden om
18,4 mnkr exkluderas är rörelsekapitalet negativt — nästan 36 mnkr på balansdagen.

Kommunen har betydande investeringar framför sig och dessa kommer eventuellt att till
stor del att finansieras med nya lån, vilket får till följd att räntekostnader och övriga
driftkostnader kommer att öka. Vi vill i detta sammanhang återigen lyfta fram att
kommunen måste ha ekonomiskt utrymme för fördyrade pensionskostnader.

3.3 God redovisningssed

I KRL 1 :3 anges "BolOring och redovisning skall fullgöras på ett sätt som
överensstämmermed god redovisningssed Om avvikelser görs från vad som följer av
allmänna råd eller rekommendationer från  normgivande organ på det kommunala
området, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not".
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Det normgivande organ som lagstiftaren avser är Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Rådet har lämnat ett antal rekommendationer i olika redovisningsfrågor.

I det inledande avsnittet avseende "Våra räkenskaper" anges att Hylte kommun följer den
kommunala redovisningslagen på samtliga punkter samt även de rekommendationer som
lämnas av Rådet för kommunal redovisning eller dess företrädare samt tillämpbar god
redovisningssed i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Bedörnning och iakttagelser
Vi bedömer att Hylte kommun på det stora hela följer god redovisningssed. I ovan angivna
avsnitt redogörs på ett informativt sätt några specifika poster av större betydelse i årets
redovisningen.

Vi noterar dock att Hylte kommun ännu inte anpassat sin redovisning till RKR's
vägledning när det gäller exploateringsverksamheten. Enligt vägledningen skall en
bedömning göras om vilka poster som skall aktiveras som en anläggningstillgång och
därefter bli föremål för sedvanlig avskrivning. Vidare skall avslutade
exploateringsområden påverka årets resultat. Kostnader och intäkter skall bruttoredovisas.
Hylte kommun klassificerar all exploateringsverksamhet som anläggningstillgång.

Vi rekommenderar att det görs en genomgång avseende kommunens fastighets- och
marktillgångar i syfte att klargöra vilka tillgångar som är att betrakta som
exploateringstillgångar.

Vi kan konstatera att Hylte kommun sedan föregående bokslut har upprättat
dokumentation av redovisningssystemet. Någon granskning av denna har inte gjorts.

Avsättning för återställande av deponi bryter mot vad som kan betraktas som god
redovisningssed. Den årliga avsättningen utgörs av en resultatregleringspost (d v s ökar
om verksamheten genererat överskott och minskar om det föreligger underskott). Under
2009 har ingen avsättning gjorts. 0,4 mnkr har kostnadsförts och i budget 2010 finns
upptaget 2 mnkr för återställande av deponi såväl 2011 som 2012. Det är i strid mot god
redovisningssed. Se vidare under avsnittet 3.5 Balansräkning.

Vidare har Kommunstyrelsens arbetsutskott, §54 den 2 mars 2010, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att 4 mnkr avsätts av 2009 års resultat till ett projekt för att
motverka/fdrebygga arbetslöshet hos ungdomar, åldersgrupp 18  — 26 år. Enligt
RKR's rekommendation 10.1 ska en avsättning redovisas i balansräkningen

• när en kommun har en befintlig förpliktelse som en följd av en eller flera inträffade
händelser

• det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen samt
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• en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Enligt vår bedömning uppfyller inte avsättningen till projektet ovanstående kriterier.

När det gäller redovisning av kommunens pensionsförpliktelser kräver RKR en tämligen
omfattande redovisning. Hylte kommun uppfyller inte helt de nya kraven. Vi vill här även
påpeka att det inte framgår huruvida kommunen har någya s k "fallskärmsavtal" eller ej.

3.4 Resultaträkning

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna
kapitalet har förändrats under året (KRL 5:1).

Resultaträkning redovisas, dels för kommunen och dels för koncernen. Resultaträkningen
för kommunen beskriver utfallet för åren 2007 — 2009 och för koncernen 2008-2009.
Uppgifterna kompletteras med nothänvisningar.

Bedömning och iakttagelser
Vi har granskat att resultaträkningen är uppställd enligt KRL. En avstämning gentemot
grundbokföringen har gjorts. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt
rättvisande bild över årets resultat.

Resultatet har korrekt belastats med definitiv slutavräkning avseende 2008 års
skatteintäkter 0,4 mnkr (+ 36 kr per invånare gentemot vad som prognostiserades i
föregående bokslut ) samt preliminär slutavräkning för 2009 -12,5 mnkr (-1 212
kr/invånare november 2008).

Vi har låtit göra en granskning av väsentliga poster avseende intäkter och kostnader samt
bedömt den procentuella förändringen mellan 2008 och 2009 och funnit rimliga
förklaringar. Vidare har vi noterat att kommunen betalat 0,3 mnkr till leverantör som finns
upptagen på Svensk handels lista för blufföretag. Svensk Handels Varningslista bedömer
företag utifrån marknadsrättsliga grunder, det vill säga huruvida företagets
marknadsföring och beteende på marknaden är seriöst eller ej. Vi rekommenderar att
kommunen vidtar åtgärder i syfte att minimera att dylikt inträffar.

3.5 Balansräkning

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa kommunens samtliga tillgångar,
avsattningar och skulder samt eget kapitalpå dagenför räkenskapsårets utgång
(balansdagen). Ställda panter  och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen. (KRL
5:2)
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Balansräkning redovisas, dels för kommunen och dels för koncernen. Balansräkningen för
kommunen beskriver utfallet för åren 2007 — 2009 och för koncernen 2008-2009.
Uppgifterna kompletteras med nothänvisningar.

Bedömning och iakttagelser
Vi har granskat att balansräkningen är uppställd enligt KRL. En avstämning gentemot
grundbokföringen har gjorts. 2008 års utgående balanser har överförts korrekt som 2009
års ingående balanser.

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättningar, skulder och eget kapital. Majoriteten av posterna har värderats enligt
principerna i KRL.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, §54 den 2 mars 2010, har beslutat att föreslå
kommunfullmäktige besluta att 4 mnkr avsätts av 2009 års resultat till ett projekt för att
motverka/förebygga arbetslöshet hos ungdomar, åldersgrupp 18 — 26 år. Enligt vår
bedömning uppfyller inte posten kriterier för vad som klassificeras som avsättning. (se
avsnitt 3.3 God redovisningssed).

Bland  avsättningar  finns upptaget 2,9 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 är återställnings kostnad beräknad
till drygt 10 mnkr. Täckningen har påbörjats och kommer enligt uppgift att genomföras
inom de närmsta åren. För att följa god redovisningssed skall avsättning göras i takt med
nyttjandetiden för deponin. Ovanstående visar att det är avsatt drygt 7,1 mnkr för lågt
belopp. Under 2009 har 0,4 mnkr kostnadsförts och därmed belastat resultatet. Dessa
skulle istället redovisats via balansräkningen (avsättning deponin).

I investeringsbudget 2010 redovisas för plan 2011 och 2012 årligen 2 mnkr för
sluttäckning deponi. Vi anser att detta förfarande bryter mot god redovisningssed.
Sluttäckning deponi är inte är förenligt med definitionen av en tillgång. Tillgång är en
resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge ekonomiska
fördelar eller sevicepotential i framtiden. Vidare beskrivs redovisning av avsättning,
deponi i RKR's rekommendation nr 10. Avsättning av deponier skall göras för
uppskattade kostnader för återställande. De framtida kostnaderna ska nuvärdesberäknas
och en avsättning ska göras i takt med att deponin utnyttjas för förvaring alternativt över
den tidsperiod som tillståndet gäller. Investeringen strider mot god redovisningssed.

Bland avsättningar finns likt tidigare år en post för avsättningar för  omstrukturerings-
kostnader,  3,2 mnkr. Vid ingången av året var beloppet 3,7 mnkr. För 2010 finns en plan
för vilka kostnader som avsättningen ska omfatta.
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3.6 Kassaflödesanalys

finansieringsanalysen skall kommunens finansiering och investeringar under
räkenskapsåret redovisas (KRL  7:1).

Kassaflödesanalys redovisas, dels för kommunen och dels för koncernen.
Kassaflödesanalysen för kommunen beskriver utfallet för åren 2007 — 2009 och för
koncernen 2008-2009.

Bedömning och iakttagelser

En avstämning gentemot grundbokföringen har gjorts. Vi bedömer att kassaflödesanalysen
uppfyller kraven enligt KRL, d v s att kassaflödesanalysen redovisar kommunens och
koncernens finansiering och investeringar samt förändringen av likvida medel.

3.7 Sammanställd redovisning

Den  sammanställda redovisningens syfte är att  ge en helhetsbild av kommunens
ekonomiska åtaganden oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.(Rådets
rekommendation)

Den sammanställda redovisningen skall innehålla en resultaträkning och en ba-
lansräkning som utgör en sammanställning av kommunens och de juridiska personernas
resultat- och balansräkning. (KRL 8:2)

Det är god redovisningssed att inkludera en mansieringsanalys. (Rådets
rekommendation)

Den sammanställda redovisningen omfattar Hylte kommun och Stiftelsen Hyltebostäder.

Koncemen visar ett positivt resultat om 19,6 mnkr. 2008 uppgick resultatet till 13,2 mnkr.

Bedömning och iakttagelser
Vi har endast kontrollerat att uppgifterna från Stiftelsen Hyltebostäder är korrekt
redovisade i årsredovisningen. Någon granskning avseende gjorda elimineringar är inte
gjord.
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3.8 Nämndernas redovisning av sitt uppdrag

Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina
uppdrag samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna
för den.

I anvisningar till bokslut anges att nämndernas redovisning skall innehålla följande:

• Verksamhetsområden
• Viktiga händelser under året
• Ekonomisk analys
• Personalsituationen
• Nyckeltal
• Investeringar
• Framtiden

För respektive nämnd redovisas även en driftredovisning, investeringsredovisning
(undantag Kommunstyrelsen) samt en förenklad form av resultaträkning. Flera nämnder
redovisar även nyckeltal för sjukfrånvaro.

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att redogörelserna ger en tämligen bra inblick i nämndernas redovisning.
Noterbart är att samtliga serviceåtaganden nu finns redovisade. Ett 60-tal åtagande anges
uppnådda, ett 30-tal är inte helt uppnådda och fem åtagande har inte uppnåtts.
Vi rekommenderar dock att kommentarerna kring måluppfyllelsen utvecklas så att det mer
tydligt framgår vad bedömningen grundar sig på.

När det gäller den ekonomiska analysen konstateras mestadels endast att det är över-
respektive underskott gentemot budget. Eventuell analys görs gentemot budget. Läsare av
årsredovisningen har oftast ingen hum om vad som budgeteras för, varför vi uppfattar att
det felaktigt sätts stor vikt vid avvikelser istället för att redovisa vad kommuninvånarna
fått för pengarna. Redovisning av nyckeltal är sällsynt. Det är i princip endast
Omsorgsnämnden som har med nyckeltal utöver för sjukfrånvaro.

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste sambandet mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter framgå på ett tydligt sätt. Denna koppling
framgår inte i årsredovisningen allmänt förstärkas.

3.9 VA-redovisning

En ny VA-lag gäller från den 1 januari 2007. Lagen kräver att verksamheten redovisas
med egen resultaträkning och balansräkning. Av tilläggsupplysningar ska det framgå hur
huvudmannen fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet.
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Lagstiftningen lämnar ett stort utrymme för praxisutveckling rörande redovisningens
praktiska utformning.

Vidare bör det föras en diskussion i verksamhetsberättelsen hur resultatet för
verksamheten ska hanteras. Överuttag bör återföras inom tre år likaså ska förlusttäckning
ske inom tre år. Investeringsfond får användas, upplösning matchas mot avskrivning.

Bedömning och iakttalgelser
I kommunens årsredovisning återfinns en särredovisning av VA-verksamheten i form av
resultaträkning och balansräkning. Vi kan konstatera att verksamheten i år redovisar
positivt resultat på 0,2 mkr. Verksamheten har sedan tidigare upparbetade avvikelse mot
budget -2,1 mkr.

I samband med granskningen noterades att värdet på maskiner och tillgångar bokförts
felaktigt.

Någon särskild granskning av VA-verksamheten har inte genomförts.

3.9.1 Anslutningsavgifter

När det gäller anslutningsavgifter är det sedan lång tid tillbaka god sed att redovisa dessa
som intäkter över resultaträkningen. RKR har tagit fram en ickskrift,  Redovisning av
affärsverksamhet — mot bakgrund av självkostnadsprincipen,  i vilken det anges att
intäkterna ska periodiseras. Till större delen ska anslutningsavgiften bokföras som en
förutbetald intäkt som intäktsförs i takt med att tillgången som avgiften ska
nyttjas/avskrivs. När det gäller frågan om uppkomna överskott föreslås i id&kriften att
överskotten ska betraktas som en skuld till avgiftskollektivet och bokföras som en
avsättning. Argumentet för förfaringssättet är att affärsverksamhet som lyder under
självkostnadsprincipen inte kan göra någon vinst. Hylte kommun har inte erhållit några
anslutningsavgifter för 2009.
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