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Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
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Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Räddningstjänsten, Hyltebruk kl. 08:00-11:15

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Krister 
Mattsson (S), Johan Fahlen (S), Bengt-Åke Torhall (L), Johan Edenholm (KV), 
Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Micael Arnström (S), Gunnel 
Johansson (S), Desirée Hultberg (M)

Ej tjänstgörande ersättare Anders Bertilsson (SPI), Lisa Mogren (V), Alexander Engman (L)

Övriga närvarande Per Borg (Kommunchef), Ulrika Hjort (Ekonomichef), Susanne Ohlsson 
(Kommunsekreterare)

Utses att justera Anna Roos (C)
Micael Arnström (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §249
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§249

Yttrande över granskning delårsbokslut 
2017 KS0002
Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande över 
granskning delårsrapport 2017.

 

Kommunstyrelsen beslutar att de medel avseende kommunens schablonersättning 
(2010:1122) för introduktion och etablering av nyanlända som blir över efter tvåårsperioden 
och placeras på balanskonto ska hanteras och beslutas av kommunstyrelsen. Detta gäller från 
och med 1 januari 2018.

 

 

Beskrivning av ärendet

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-03-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.

 

Två delar som revisionen lyfter upp är hanteringen av shablonersättningen (2010:1122) för 
introduktion och etablering av nyanlända samt uppföljningen av verksamhetens 
kvalitetsnivåer. Schablonersättningen utbetalas under två år men samtliga medel förbrukas 
inte och sparas därmed på ett balanskonto som hanteras av kontorschefen för arbets- och 
näringslivskontoret. Vid delårsbokslutet fanns ca 38,8 mkr på detta balanskonto. Då det 
handlar om mycket medel och en politiks värdering bör ske vad dessa medel ska användas till 
föreslås att kommunstyrelsen förfogar över detta balanskonto.

 

Endast 25 % av verksamhetens kvalitetsnivåer följs upp i delårsbokslutet, då detta sker kan 
ingen bedömning utav god ekonomisk hushållning göras. I nästa delårsbokslut bör därför en 
prognos för varje kvalitetsnivå göras om det inte finns ett värde.
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Handlingar i ärendet
 §371 KSAU Extra ärende: Yttrande granskningrapport över delårsbokslut
 Tjänsteskrivelse - Yttrande granskning delårsrapport 2017
 Granskning delårsrapport Hylte kommun 2017
 Skrivelse från revisionen Bedömning av delårsrapport

Beslutet skickas till 

Ekonomichef

Revisionen
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