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•  HYLTE
Revisionen

Revisionsberättelse för år 2009

Ansvarsprövning
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har
granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och genom
lekmannarevisorer 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
kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i
kommunal verksamhet.

Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och
ansvarprövning.

Revisorerna ska bedöma om resultatet i
årsbokslutet 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 årsredovisningens resultat är
förenligt med de verksamhetsmål
fullmäktige beslutat. Till övervägande del
har målen uppnåtts.

I budget 2009 har de finansiella målen
förtydligats. Resultatet i årsredovisningen är
inte fullt ut förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige antagit.

Sammantaget kan vi konstatera att följande
mål har uppfyllts:
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• Soliditet exklusive pensionsskuld är 34,8
% (d v s 4,8 %-enheter över målet

• Investeringar har finansierats med egna
medel.

Nedanstående mål har däremot inte
uppfyllts:

• Soliditeten inklusive pensionsskulden är
alltjämt negativ (-18,3 %)

• Amortering har skett med 1,2 mnkr (d v s
2,8 mnkr under målet)

• Positiv avvikelse mot budget. Målet
uppnås för kommunen som helhet, men
tre av nämnderna redovisar negativ
budgetavvikelse. Nämnderna har
sammantaget överskridit anvisad budget
med netto 2,9 mnkr.

Årets resultat uppgår till 15,7 mnkr. Vid
avstämning mot balanskravet skall inga
poster exkluderas. Hylte kommun uppfyller
således balanskravet 2009.

Vi har tidigare år kritiserat
Samhällsbyggnadsnämnden för att inte ha
anpassat verksamheten vid kostenheten till
den av fullmäktige beslutade budgeten. I år
har vi noterat förbättringar. Enligt vår
uppfattning bör dock uppföljning av
verksamheten utvecklas. För 2010 finns i
dags dato inga avtal tecknade med
nämnderna. Vidare har vi noterat att
Samhällsbyggnadsnämnden inte följer
beslutade rutiner för upphandling, t ex vid
skogsförsäljning.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar
ledamöter i styrelse, nämnder och
beredningar ansvarsfrihet. Vi hänvisar dock
till en mer detaljerad granskningsrapport av
årsredovisning för 2009 (bifogas).
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Resultat av genomförda granskningar

Årsredovisningen bedöms i all väsentlighet
redogöra 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 posten inte
uppfyller kravet på avsättning enligt god
redovisningssed.

Delårsrapporten är i allt väsentligt
upprättad enligt de krav den kommunala
redovisningslagen ställer.

Delårsrapporten håller en hög kvalitet.

Utbetalning av föreningsbidrag har blivit
föremål för granskning. Granskningen
omfattade kommunens utbetalningar till
idrotts- och fritidsföreningar.

Granskningen visar att kommunens rutiner
för handläggning av bidrag i stort är säker
och ändamålsenlig. Samtidigt konstaterade
vi att principer för och beslut om
investeringsbidrag till föreningar, bidrag till
samlingslokaler och skötselavtal inte har
setts över på många år.

Externt finansierade projekt i kommunen
har granskats.

Granskningen visar att de projekt som
kommunen engagerar sig i beslutas och
handläggs av respektive nämnd. I
granskningen konstaterar vi att kommunen
bör utarbeta ändamålsenliga rutiner för
administration och uppföljning av proj ekten.

Ändamålsenlighet och effektivitet inom
arbets- och näringslivsnämnden har
granskats.

Granskningen visar på förbättringsområden
som syftar till att säkerställa nämndens
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styrning, arbete med kvalitet och
uppföljning.

Upphandlingar inom
samhällsbyggnadsnämnden har granskat.

Granskningen visar att kommunen formellt
sett har en ändamålsenlig organisation och
rutiner för upphandlingar, men att dessa i
praktiken inte fungerar tillfredställande. I
något fall har otillåten direktupphandling
genomförts.

Verkställigheten av fullmäktiges beslut
har granskats.

Granskningen visar att kommunstyrelsens
kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs
inte är helt ändamålsenlig.
Kommunstyrelsen bör förbättra
återrapporteringen till fullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämndens interna
kontroll avseende kostverksamheten har
granskats.

Granskningen visar att nämnden tagit
initiativ till att utveckla rutiner för att
säkerställa den intema kontrollen. Vi
konstaterar att det finns anledning för
kommunstyrelsen att besluta om utvärdering
av organisationen och för
samhällsbyggnadsnämnden att utveckla
möjlighetema till uppföljning av
verksamheten.

Ansvarsutövande samt risk och
väsentlighet har varit föremål för
granskning och diskussion med
kommunstyrelse och nämnder. Resultatet
från dessa ligger till grund för revisoremas
planering av revisionen.



Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning
för 2009 godkänns. Vi vill dock påpeka att
avsättning om 4 mnkr som gjorts avseende
projekt för att motverka/förebygga
arbetslöshet hos ungdomar, är lovvärd men
strider mot god redovisningssed.

Bland avsättningar finns upptaget 2,9 mnkr
för återställande av deponi.
Återställningskostnaden är beräknad till
drygt 10 mnkr. Täckningen har påbörjats
och under 2009 har 0,4 mnkr kostnadsförts
och därmed belastat resultatet. Slutlig
täckning kommer att genomföras inom de
närmsta åren och enligt god redovisningssed
skall avsättning göras i takt med
nyttjandetiden för deponi. I
investeringsbudget 2010 redovisas för plan
2011 och 2012 årligen 2 mnkr för
sluttäckning av deponin. Detta förfarande
strider mot god redovisningssed.
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