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Sammanfattning

Ernst & Young har pa uppdrag av kommunrevisionen i Hylte gjort en granskning av års-
bokslut och årsredovisning för 2012. Enligt kommunallagen skall revisorerna även bedöma
om resultatet i ksbokslutet ärforenligt med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk
hushållning, som fullmäktige beslutal.

Denna rapport behandlar ur revisionssynpunkt vasentliga iakttagelser och belopp

itrets resultatigod redovisningssed
Det redovisade resultatet uppgår till 2,7 mnkr (2,7 mnkr för koncernen)- 1resultatel ingår en
järnförelsestörande post om 9,5 mnkr avseende återbetalning av AFA-försäkring. Utan denna
hade resultalet för 2012 varit negabvt. Budgeten för 2012 efter tilläggsanslag mm uppgick fill
5,2 mnkr.Idelårsrapporten förjuni prognostiserades helårsresultatet till 9.8 mnkr.

titir
Nämnderna avviker mot budget med -5,6 rnnkr. De största avvikelserna återfinns inom sam-
hällsbyggnadsnämnden (-2.3 mnkr), arbets- och näringslivsnämnden (-1,8 rnnkr) och barn-
och ungdomsnämnden (-1,8 mnkr), Vi ser med oro på att närnndema inle lyckas hålla sin
budget i ett läge då kommunens ekonomi år ansträngd. Prognosen för 2013 pekar på ett

itot fortsatt budgetunderskott för nämnderna i storleksordningen 5 mnkr.

Vår granskning visar att bokslutet i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en rätt-
visande bild av kommunens ställning och resultal. Redovisningen följer i allt väsentligt lag om
kommunal redovisning och god redovisningssed.

God ekonomisk hushållning
Hylte kommun har i Mål och resursplan gjort en torkning av begreppet god ekonornisk hus-
hållning. De finansiella mål är oförändrade jämfört med 2011 medan nya verksamhetsmål
(fokusornraden) har antagits. 1årsredovisningen görs en uppföffining av måluppfyllelsen.

Av årsredovisningens måkrtvärdering görs bedömningen att av de fyra finansiella målen har
ett upprtylltsmedan tre ej har uppfyfts. De 14 mål som kopplas fill de tre fokusområdena visar
på en låg rnåluppfyllelse, delvis pga att åtta av målen ej kunnat följas upp bemende på ännu
ej blIganglig statistik.

1förvallningsberättelsen görs en uppföhning och samlad bedömning av om verksamheten
bedrivtts i enlighet med god ekonomisk hushållning. Bedömningen som görs är att Hylte
kommun delvis uppnår god ekonomisk hushålining. Motiveringen till bedömningen är den
låga mälupptyllelsen gällande de finansiella målen dår endast ett av definansiella målen
uppnås men även att rnaluppfyllelsen av verksamhetsmålen är låg.

Balanskrav
Balanskravsresultat uppgår till 2,5 mnkr Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet
har uppfyllts.

Mtern kontroff
Vi ser det som mycket posrtivt afi arbetet med intern kontroll kommtt igång under 2012. Ett
antal förslag bll ytterligare uiveckhng av den interna kontrollen har identiforats
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1. Inledning

1.1. Uppdrag och syfte

Ernst & Young har på uppdrag av kommurrevisionen i Hyfte gjort en granskning av års-
bokslut och årsredovisning för 2012.

Revisorerna har bl a till uppgift att prova om räkerekaperna år rattvisande. Inan ramen för
dema uppgift år syftet med gransicningen av årsredovisnhgen att bedOma om den år upprat-
tad i enlighet med lag om kommurial redovisning och i enlighet med god redovisningssed.

Enligt kommunallagen skall revisorerna även bedbma om resultatet i årsbokslutet år förenligt
med de mål, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat
Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas årsbokslutet. Motsvarande galler för
granskning av delårsbokslutet. Gransknrngsrapport och bedömning avseende delårsrappor-
ten har lämnats separat.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet Det innebar att
granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv for att i rimlig
grad kunna bedoma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en råttvisande bild Gransk-
ningen omfattar därför att bedtima ett urval av undertagen för den information san ingår i
årsredovisningen Vi har översiktligt. enlrgt kommunallagen § 9a, granskat om resultatet år
förenligt med fullmäktiges beslut om mål och nktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Granskning av Hyhe kommuns årsbokskrt och årsreiovisning 2012 3
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2. Analys av resuttat mot budget och prognos

2.1. Resultatutveckling

Belopp i mnkr

Bokslut
Budget
inkl TB

Prcgnos
2012

Tabell 1 Resultatraning totalt 2011 2012 delår

Verksamhetens intakter 155,0 184.2 290,9
Verksamhetens kostnader -589,4 -621 9 -739,4
Jamförelsestörande poster 0,0 0,0 9,5
Avskrivningar -24,2 -23,0 -26,0
Verksamhetens nettokostn 1 - 458,6 460,7 465.0
Ofeav skatter och bierag 98.2% 97,3% 96,9%

Skatteintater 354.7 364,5 368,2
Gen statsb drag o utjanintrig 112 5 108.9 111,6
Sa skatter och bidrag 467,2 473,4 479,8

Resultat töre finansiella poster 8,6 12,7 14,8

Firenstele Intakter 1,2 2,1 2.0
Frnansiela kostnader -7,3 -9,6 -7,0

Nettoresukat 2,5 5,2 9,8

Resultal exki jämförelsPörande
poster 2,5 5.1 0,3

Resultat i % a Skatteroch bidrag 0.5% 1,1% 0.1%

Tabell 2 *) Verksamhetens net-
tokostnader per styrelse och
nämnder





Kommunstyrelsen inkl valnamnd -38,1 ,35,7




Raddningsnarnnd -9,7 -9,7 -9,7
Sarnhallsbyggnadsnamnd -19.3 -15,1 -15,9
Arbets- och naringsrwsnamnd -36,9 -33,4 -33,4
Revision -0.7 -07 -0,7
OverfOrmyndaren -0.3 -0,5 -0,5
Barn- odh ungdansnarrnd -232,9 -242,7 -241,5
Omsorgsnamnd -142,8 -150,0 -147.9
Tillsynsnamnd -0,5 -0,1 -0,1
Summa nämnder och styrelse - 481,2 - 487g - 4115,2
Gerre poster finansförvallningen 22,6 27.1 202
Verks nettokostnader totatt 458,6 - 460g 465,0

Avvik
bokslut
föreg

år

Avvik
bokslut
budget

Avvik
bokslut
prognos

delår

43,8 14,6 -92,1
-62,7 -30,2 87,3

9,5 9,5 0,0
-2,7 -3.9 -0,9

- 12,1 - 10,0 - 5,7

12.2 2,4 -1.3
-1,1 2,5 -0 2
11,1 4,9 -1,5

-1,0 -5,1 -7,2

1,0 0,1 0,2
0,2 2.5 -0,1

0,2 - 2,5 - 7,1

-9,3 -11,9 -7.1

3,0 0,6 0,4
0,0 0.0 0,0
1.9 -2.3 -1,5
1,7 -1.8 -1,8
0,1 01 0,1

-0,2 0.0 0,0
-11.6 -1.8 -3,0

-7,4 -0,2 -2,3

0,4 0.0 0,0

- 12,1 - 5,4 8,1
0,0 - 4,5 2,4

- 12,1 - 9,9 - 5,7
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2.2 Resultat mot föregående år

Arets resuftat uppgår till +2,7 rnnkr mot +2,5 mnkr föregående år. Verksamhetemas netto-
kostnader har ökat med 12,1 mnkr (varav -12,1 mnks inom styrelse och nämnder) medan
skatleintäkter och bidrag ökat med 11,5 mnIcr. Finansnettot har förbättrats 1,2 rnakr. 1resul-
taet 2012 ingår Merbetalda AFA-premier 9,5 mnkn Exklusive återbetalda AFA-prermer är
resullatet för 2012 negativt.

2.3. Resultat mot budget

Arets resultat +2,7 mnkr understiger slutlig budget inklusive tilläggsbudget 5,1 rnnkr med -2,4
mnkr. Härav utgör återbetalda AFA-premier 9,5 rnnkr som ej varit budgeterade. Exklusive
Afa-premierna är budgetavvikelsen totalt -11,9 mnkr. (Eftersom budgeterin inte sker per
motpart blir bekmpen på raderna verksamheternas intäkter och kostnader inklusive interna
poster inte jamförbara mot bokslut och prognos i tabell 1. Bedömning skall i stället göras på
raden nettokostnader.)

På nämndsnivå år budgetavvikelsen totalt -5,4 mnkr (föreg år -4,5 rnnkr). De största budget-
överdragen har uppkommit inom:

Nämnd Budgetavvikelse Angiven huvudorsak

Samhallsbygg-
nadsnämnden

-2,3 mnkr Bostadsanpassningar -1,0 mnkr. Kostverksamheten
-0,7 mnkr.
Totalt underskott 15,3%

Arbets- och
näringslivs-
namnden

-1.8 mnkr Ekonomiskt bistånd -1.4 mnkr
Totah underskott 5.4%

Barn- och ung- 1 8 mnkr Grundskola -2,4 mnkr. Gymnasteskola -2,0 mnkr.
domsnåmnden Totaft underskott 0,7%

ser med oro på att ett flertal namnder visar relativt stora budgetavvikelsen

2A. Resultat mot prognos i delårsrapport

Arets resultat +2,7 mnkr blev 7.1 mnkr sänue an den prognos som angavs i delårsrapporten
per juni 2012, +9,8 mnkr. På nämndsnivå är avvikelsen totalt sed -8,1 mnkr. Gemensamma
poster inom finansförvahningen har gett +2,4 mnkr, skatter och bidrag -1,5 mnkr samt ett
förbattrat finansnetto +0.1 mnkr.

Största avvikelserna på namndsnivå finns inom barn- och ungdomsnämnden, crnsorgs-
nämnden, arbets- och nåringslivsnamnden och samhällsbyggnadsnämnden med totalt -8,6
mnkr.

En förklaring hll avvikelserna i prognostiserade nettokostnader sedan delårsrapporten menan
nämnder och centralt kan vara utlagda löneMmingar efter avtalsuppgöreleer under hösten.

Granskning av Hytte kommuns årsbokslut och årsredovisning 2012 5
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3. Redovisningsfrågor

3.1. Anläggningstillgångar

Som framgår av avsnittet Redovisningsprinciper har kommunen från 2012 börjat tillämpa
komponentavskrivningar, främst vd större nya investeringsprojekt för fastigheter. Detta inne-
bår att delar av anläggningen delas upp i komponenter, där olika avskrivningstider tillämpas
baserat pä bedömda nyttjandeperroder per komponent Den nya principen leder enligt uppgifl
till ökade årliga avskrivningar.

Vi noterar att beloppsgränsen fär aktivering vid inverdarieinköp fram till 2012 legat på 12 tkr,
vilken höjs till 20 tkr från 2013. Vi bedömer att även denna gräns är relativt låg. Detta leder till
att en stor volym inventarier måste hanteras i anläggningsregistret, vilket i sin tur leder till
problem att hålla anlaggningsregistret aktuellt. Anläggningstillgångar som inte längre finns
kvar skall efter årlig genomgång utrangeras ur anläggningsregistret varvid eventuella bok-
förda värden skall skrivas bort Vi rekommenderar att en genomgång sker av atl posterna
anläggningsregrstret överensstämmer med fakliska tillgångar.

De synpunkter som vi tidigare år lämnade gällande information i noter om materiella anlägg-
ningstiligångar har till stor del åtgårdats Dock behöver vidare utredning göras av hantehrig-
en av de uppgifler som används t ex i första deren av not 8 om byggnader och mark. Vi note-
rar att de belopp som anges som ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade uppskriv-
ningar sannolikt i själva verket avser något annat. Bland annat finns det ett förbud mot upp-
skrivningar av kommunala fastigheter, vilket vi inte heller har anledning att tro har förekom-
mit. (Nedskrivningar avser nedjusteringar av befintliga fastighetsvärden utöver vad planenll-
ga avskrb.ringar leder till och skall, entigt ny rekommendation årligen omprövas, och om
nedskrivningsaniedningen upphör åteKöras). Detta tror vi inte heller är den verkliga anled-
ningen till posten. Snarare avser beloppen justeringsposter för att få antingen anläggnings-
regstret att stämma eller själva notuppgrfterna. Vt tror attjusteringama i stället skalr göras t
ex av anskaffningsvärdet och hör sannohkt ihop med förändringar av pågående investering-
ar, som också kan omfatta balansposterna inventarier och immateriella anläggningsfillgång-
ar. Ofta är det en fördel att enbart ange anskaffningsvärden och ack avskrivningar för aktive-
rade anläggningstillgängar, medan pågående investeringar redovisas separat. Det kan också
vara så att beloppen avser justeringsposter för sålda eller utrangerade tillgångar. Vi bedömer
dock inte att detta påverkar värdet av anläggningstillgångarna i balansräkningen utan påver-
kar enbart upplysningarna i noten.

Under året har direktavskrivning från pågående investeringar skett med 1,6 mnkr efter full-
mäktiges beslut att avbryta ett projekt gällande kök/matsal i Unnaryd.

Som irnmateriella anlaggningstillgångar har upptagits dataprogram. t ex PA-system, vilka
skrivs av över 5 år. De synpunkter vi lämnade föregående år om notupplysningar härtill har
åtgårdats.

3.2. Kortfristiga fordringar

Bland de kortfristiga fordringarna ingår kundfordringar med totalt 15.5 mnkr i huvudsakligen
tre olika debiteringssystern/reskontror. När en fordran lämnas för långtidsbevakning hos in-
kassoföretag flyttasfordran till ett sårskilt fordringskonio 1514 Osåkra fordringar (vilket år i
överensstämmelse med antagen policy). Efter utslag att fordran inte bedoms ha något vårde
skrivs fordran av efter beslut av respektive nämnd. Under 2012 har avskrivningar skett med
ca 770 tkr från konto 1514 avseende fordringar från 2008-2012. Kvarstående saldo på detta

Granskning av Hylte komrnuns årsbokslut och årsredovisning 2012 6
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konto år därefter ca 0. Någon generell reservering av osäkra fordringar i de fakturor som
ligger kvar i respektive reskontra görs inte Vi rekommendear att kommunen ser över sin
policy för når en kundfordran ska reserveras som ostiker och därmed inte fångre vårderas
ffilti ut i bokslutet Ett förslag år att reservera alla fordringar som är äldre än sex månader
sarut ndividuell prövning av stora poster som ef är sex månader gamla Denna princip tilläm-
pas av fiera andra kommuner. Till bokslutet bör också finnas en åldersanalys av obetalda
kundfordringar ur de olika reskontrorna med en dokumenterad genomgång av utestående
saldon äldre än vissa faststållda grånser och en övergripande riskbedömning för kundförlus-
ter totati och per system.

3.3. Avsättningar

Bland avsättningarna ingår en post avseende omsiruktureringskostnader avsatt i bokslutet
2006. Posten har använts successivt. Av denna kvarstår i årets bokshrt 1,7 rnnkr outnyttjat,
medan 0,5 mnkr använts 2012. lanspråktagandet av avsättningen följer uppgjord plan och
någon ny avsättning har inte skett Enligt vår bedömning uppfyiler inte denna post kravet för
avstittning och borde återförts i sin helhet. Med hänvisning till den nya rekomrnendafionens

glaw
(2011) förtydligande om förbud mot avsättningar för informella förpliktelser skulle, enligt före-
trådare för RKR, en upplösning mot eget kapital vara försvarbar. Detta skulle i så fall rnotive-
ras rned en förändrad redovisningsprincip med hänvisning till ny rekommendation 1redovis-
ningsprinciperna i årsredovisningen anges att "avsåttning för framfda omstruktureringskost-
nader inte hell följer gällande rekommendationer. RKR 10'. Eftersom användningen följer
sedan tidigare uppgjord plan och nyavsättning inte sker, anser vi atl hanteringen ändå kan
försvaras.

Bland avsåttningar fanns föregående år 1,6 mnkr avseende aterställande av deponi. Under
årel har hela avsättningen tagits i anspråk för kostnader för sluttädming av deponin Någon
ny avsättning har inte skett under året då renhållning inte visat något överskolt Utredning
bör ske för att säkerstatla att redovisningen sker enligt rekommendation 10 från Rådet för
kommunal redovisning (RKR).

3.4. Löneskatt

De anmärkningar som vi fidigare år Mmnade avseende hantering och inbetalning av rone-
skatl har åtgårdats 1arets bokslut bedömer vi atl redSsningen har skett korrekt

3.5. Kommunal fastighetsavgift

Sedan 2008 tillförs kommunerna den då införda kommunala fastighetsavgiften efter en skat-
teväxling, där statsbidragen minskade med motsvarande belopp. Beloppet fastställdes utifrån
ett genomsnittsbelopp per invånare i riket. Kommunerna skall därutöver årligen erhMla för-
ändringen r den faktiska fastighetstaxeringen avseende fastigheterna inam den egna kom-
munen. Slutavräkningen görs med två års eftersbpning i ett komplicerat system som liknar
avräkningen av kommunalskatt Kommunerna skall därför i bokslutet ta upp en prognos över
fordran för kommande slutavräkning. Kommunspedfika uppgtfter om prognoser och utfall av
de årliga fastghetstaxeringarna lämnas Itipande av SKL

Inför bokslutet 2012 har SKL tagit fram en ny beråkningsmodellsom för vale kommun speci-
ficerar såvål årets intåkt och aktuell fordran, baserat på SKLs tolkningav gållande regelverk
Kommunen har i bokslutetföljt denna beräkningsgrund(med ett marginelltundantag), vilket
får anses utgöra god redovisningssedi denna fråga. Enligt vår bedömning leder detta dock
till en undervårderingav fordran med ca 14 krfinvånare per år fr o m 2010, om utgångspunk-
ten 1stället görs utifrån en analys av vilka utbetalningar som fakfiskt sker och effekten av
faktiskslutavräknirg. Vi anser att den av skatteverket från 2010 höjda utbetalningen av bas-

Granskning av Hylle kommuns årsbokslut octi årsredovisning 2012 7
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vårdet med detta belopp inte avråknas när nästa års utbetalningarfastståtts.Hari ingår den
faktiska slutavrakningenav den fordran som kommunen har aneende fastighetstaxeringen
för två k trIlbaka

Vi anser att kanrntnen gör korrelctsom följer SKLs instnidioner, hen om det kan irnebbra
en försiktvgvårderingav fordranmed ca 140 Ikr per år hti 2010. Enigt uppgit ande ett tyd-
ligare förtarade av utbetalningaroch sktavrakning kr*va en kagärdring viket enligl SKL
inte tycks vara aktuelt Fordran kets bokslutavser 2011 och 2012 och uppgår tal 8,4 mrdcs.

3.6. Kassaltödesanalys

Kommunensasponbla likviclamedel utgörstill störstadelen av outmtgad dedcråknngs-
kredttenligtfokande i mnkr.

Beu4ad checkråkmngskreclit
1.1tnyttiadcheckrakningskredd
Otanyttjad cteckrakringskreffl
Liksecla medel kassa lie-ak

20121

50,0
-14,5

20111

i
50,0

-20,01

Förändring

0,0
5,5

35,5
0,6

30,07
1,1

5,5
-0,5

surnma deporable levida medel• 36,1 31.1 5,0

[

b

För att tyclIgare visa kommunenslikviditetssitualicnoch förändringendäri kan man i stället
för att visa forandhngen1likvidamedet san kassa och bank åven inkluderaoutnyttjadcheck-
räkningslcrechti kassflödesatalysen. (I babnsrainigen får dodcbara utnyttjad checkråk-
rängskredrttas tpp). Då måste det arges att mal i kassatiodessialysen gaitaer Ottnyttjad
chedualuvngsdeckt med likvidamedel i själva Oavsett an derna utbrytang sker
formelltår det viktigtatt motsvarandeuppgifterframgår tydögtom tåsaren sjährvillgöra den-
na justeringför att få fram ett mer rättvisandeWviditetsflede.Dållor bör utnythadcheckråk-
ningskreditanges separat bland konfristigaskuldet liksomatt beviljadkredit anges.

I kassaflödesanalysenarges 1val förstagförändringav bevgad kreditsom nyupptagna lån
alternatat amorteringmedan anytkad checkräkningskreckbrytsut från föråndring av kortris-
bga skulder Denna variant frangk inte av RKRs rekommendabon,men under förutsåttning
att det klart framgår hur man gått tillvågaanser vi att i Hytte kanmuns situabanger den en
mer rättvisandebildav kommunenstillgånghgalibriditetoch dess föråndring, vilket måste
arses vara syfletmed kassflödesanalysen.

Orn inte tingången outnytgadcheduakningskredittydligtredovisaskan belansråkargen
och kassaflödesanalysenge ett intrydcav att kommunenhar mycketsitmre Wvirätetän man
i ejeNa verket har. Den oulnytgadecheclaakningskreditenbordederföräven Irunna beaktas i
fönraltrUngsberättelsensavsnittom likviatet dår måtten kassakkvdtet och revelselowital
skulleförbåttras
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4. Nyheter inom redovisningen

4.1. Nyheter för året —nya rekommendationer

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har faststältt 3 rekommendationer som benar gålla
under 2012

4.1.1. Matedefia anläggningsfillgångar - uppdatedng

Rekornmendabonen har uppdaterats med hur anläggningstillgång som kommunen erhåller
som gava skall redovisas och har inte fått någon påverkan på kommunens redovisning

4.1.2. Nedsktivningar

Denna rekommendation år antagen 2011 men har trätt i kraft 2012 Rekommendationen Iw
inte haft någon påverkan på bokslutet för 2012

4. /.3. Redovisning av finansiella tillgångar och skulder

Derna rekommendation år också antagen 2011 men har trätt i kralt 2012 Enligt rekornmen-
dationen måste kapitalförvalMing för pensionskapital från 2012 redovesas under omsåttnågs-
talgång.. Den ställer också ökale krav på klassificerngen av kort- respektive långfrestig upp-
Låningi 2012 års bokslut samt på information om lånevalkm, medetiendningstid räntevälkor
mm bedömer att kommunen i huvudsak förperrekommendabonen.

Gransimin av Hylte kormss kabakslut adi kvedoviwing 2012 9
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5. Arsredovisningen

ksredaasnimen år twattad etter i stortsell sanrna strulas som exemäencleår. Den år
uppdebd i avsniftenVår beråtalse. Vk förvattneigsberatelre, Vka verksantheas sant yka
råkenskaper VI bedömer att ksredovisnbgen 2012 i det stora hela år en vålgjord prodtåa
med en tydligoch bra strulaur.

Vi har nagra mindre synpunktersom vi åndå vill framföra.

Avsnittetom god ekonomiskhushållnim skulle kunnafertycligasgenom att koppla hop det
forstaövenyipande avsniftetmed de mer detaljerade beslaivningarnaav uppröfrningav fo-
kusornråden.Syftet år att få en låsare att lättareförsli atl beskrivrangarnaav fokusområden
hånger ihop med avsnittetom god ekonomiskhushållning.Detta kan göras t ex genom att
knyta ihop avsnittenunder samma rubrikalternativthänvtsa från tabellen över den övergri-
pande måluppföljningentillbeskrivningamaoch motiveringamaunder resp fokusområde.

Ett förtydligandeav rnåkmpfdpingen skulleodcsåkurma vara att kompletterade fagade
prickarnasom anger av mkuppfyllelse med clika famer. T ec kal grön prirk ersklas
av en grön kvadrat, md prickmed gu trangel osv

Granknrg av flyite kommn Ansbakskrtoch ävedovisning 2012 10
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6. Intern kontroll

Ett reglemente för intern korecill antogs av kommunfullmåttge 2011-12-15. Nämnderna har
darefter under 2012 antagit Intern kontrollplaner.Av den dokurnentationsom erhållits fram-
gk att raddningsnämndenoch överförmyndarenejha antagit några intern kontrollplanerför
2012. Inte heller Hytteboståderhar någon antagit kitem kontrollplan.

En uppföljningav intern kontrollarbetethar gjorts i samband med årsbokslutet 2012. Resp
nämnd har i samband med atl årsbokslutet tagit del av den interre kmtrollen som ulförts
under 2012. Något beslut om den interna kontrollenbedoms som tfracleg elier ej har dock
inte fattals. Rapportering av namndernas interna kontrolatete har skett tdI komrnunled-
reingskontoret

1111, 1förvattningsberättelsenunder avsnittet god ekonomisk hushållningfinns intagel ett stycke
om intern kontroll.Håri framgår att uppföljningarav den interna kontrollenhar gjorts och av-



rapporteringhar skett till tresp nämndkommunledningskontoretDar anges också att de kon-



trobersom genomföttsvisar på endast ett fåtal avvikelser. I de fall avvikelser påträffats upp-

0110 ges att förbättringsarbetehar påbörjats.

Intem kontrollplanerför 2013 har faststålltsav resp styrelsaremnd. Det kan konstateras att
det år samma plan som gäller för 2013 sorngällde för 2012, dvs någon förnyad risdkanalys
har ej gjorts

6.1. Bedömrång

Vi ser det som mycket positM att arbetet med internkontroblw komrnt igång 2012. Upplölj-
ning har gjorts av den interna kontrolen och avrapporteringhar skett till resp nåmnd. Infor-
mation ornnämndernas interna kontrollarbetehar rapporteratspå samrådsLarfdr med KSAU.
PIaner för 2013 har fastställts.

Alla nämnder har dock ännu inte antagit internkontrollplaner.Enligt Kommunallagen 6.7 ska
nämnderna se till att den interna konfrollen år tjiraddig. Kommunstyrelsen har i sin upp-
siktsplikttil uppeatt övervaka detta.

För att yllerbgare utveckladen interna koraollen föreslår vi ffilande.

4,1

Nämnderna bor i sambald rned rapporteringenav den interna kontrobenta stålning
till ornde år tillracklig.
Kommunstyrelsenbör göra en sarnmanvägdbedömningav den intema kontrollen.

Risk- och våsentlighetsanalyserbör görasfuppdaterasårbgenoch ulgöra talerlag för
vilka kontrollmornentsom ska ingå i uppföljningen Samma kontrollerbör inte göras år
från år, sårskittinte om det visar sig att de fungerar.
Nerväg både legala, ekonomiska och verksamhetsmassigarisker kopplade NI verk-
samhetens mål i risk- och vasentlighetsanalysema.

Ta fram en enhetbgstnictur för genornförande,dokurnentabonoch rapportering.

Viktigt att utförtarbete dokumenteras.

Omfathingen på de stickprovsom ska utfeas bör anges och i sarnband med
rapporteringen.

Kornmunstyrelsensåkerstala alt regkareentetftif iritern kontrolletterlevs av samtiga

nämnder och Hyttebostader.

Granskrirg av Hy le korrnors årsbokslut och årsretensring 2012 1
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7. God ekonomisk hushållning

7.1. Finansiella mål

I budgetenförs i enfighetmed kornmunalagen, eff resonenang om "godekonomisk hushilk
mng sarntchgtsom finaneella mål och verksanhetsmål med anknylning till detta begrepp
definieras. Målen ska enfigt lagen följas upp och bedömas i förvaltningsberånelsen.Det år
kommunstyrelsensom utifrån de uppgifterman Mr in från nknndema, ska gtra en uppfaj-
ning av de faststållda mMen ach en bedämning av i vilken mån mMen kanmer att kunna
uppfyllasunder råkenskapsåret Om så behövs ska åven förstag tg Mgårder anges. Det år
över denna kommunstyrelsensuppföljningoch bedömningsom sedan revisorernaska avge
ett sårskiltyttrandetill

I budgeten (Mål och resursplan) 2012 och fierårsplanen 2013-2014 har intagits ett resone-
mang om god ekonomisk hushållningunfrån situationenför Hytte kommun Fmaneeha mål
firns angvna avseende:

Resullat (2 st)
Soliditet
Investeringar

Följande rndkatorerför måluppfyllelseanges:

Det årlfga resultatet i förhMaide hl skatteirdakke och generela stalsbidrag tor tqap-
gå th minst2%
Nämnderna ska hålla anvisad tudget
SolOrtetenska uppgå till minst30% för perioden
Nenoinvesteringarbör hett finansieras med egna medel, undantag kan bl a göras för
taxefinansierad verksamhet och lönsamma investeringar, dår frigjort driftsutrymme
anvands för amodering

7.1.1. Resultabnk

kets resultatar positivtmen uppgår bam täl 0,6% av skattentakter och statsbidrag. Nrimn-
dernas samlade budgetöverskridandeuppgårlil 5.6 mnkr. 1årsredovisningenbedöms målen
ej upplyIlda.

7.1.1 Soliffltet

Målet år att solieteten ska förbåttrasför att uppgåbll minst30%. Soliditetenuppgk bll 280%
(f å 30,2%) och nk således inte upp til indikatom30%. Målet bedöms dådteri förvaltnings-
berattelsenvara ej uppfyfit. Soficlitetenirkl pensionsförpliktelserår negativ.

7.13. Imresterfragar

Skihenansienngsgraden anges M 45,7%. Med taidantag för investermgar itaxernansierad
verIcsamhetuppgåreälvfinansieringsgradengl 123,8% Målet bedöms dkför upgylk.

7.2. BedömnIng av finanalella mål

Fullmäktige har i budget reep Styr- och ledningsdolurnerdangett Mainsiella mål som tdgek
de ramar vertsamheten ska hålla sig trom. Kommtnens uppföljnig tåvisarsedendast etlav

Granstreng av liyee kormuns årsbokskt cch Mredovisning 2012 12
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de av fullmäkfige antagna finansiella målen uppnåtts. Den samlade bedömningen som görs
år att de finansiella målen uppnes deNis. Dock kan konstateras att det kartske viktigaste
finansielIa målet. resultatrnMet inte uppnås. Investeringsmålet uppnås endast om invester-
ingar inom taxefinansierad vencsamhet räknas bort Graden av måluppfyfielse har också för-
samrats sedan föregående år.

7.3. Avståmning av balanskravet

1förvaltningsberättelsen görs en avstårnning av resuftatet mot balanskravvet

Arets resultat enligt resultaträkningen 2,7
Avgår reabsationsvinster -0 2
Balanskravsresullat 2,5

Bedtimning
Balanskravet år uppfyllt Något underskott från tidigare år att beakta finns inte.

7.4. Verksamhetsmål

För 2012 har fullmäkfige faststållt nya verksannetsmål för god ekonornisk hushållning vilka
lagts fast i Mål och resursplan för 2012 Målstrukhren innebår atl ett antal fakusområden
rned underbggande mål har faststälks-

Kommuninvånare

Bra service med god kvaldet
o Barn och unga ska ha bra uppväxtvillkor

Invånarna ska ha irdlytande

Samhalle

Attraktiv kommun att leva och bo

Organisation
Altraktiv arbetsgrvare

lförvallningsberättelsen görs en bedömning av Gad ekonomisk hushållning Först finns en
tht övergripande sammanstållning över de tedörnningar som gjorts. Darefier följer en beskriv-



ning av resp fokusområde och måluppföljning per mål och delmål som ligger till grund för den
övergripande slutsatsen om god ekonornisk hushållnhg.

En redovisning av måluppfyllelsen görs 1förvattningsberättelsen ach sammanfatas i nedan
stående tabell.
Fokusamåna Antal mål -




ei utvårderad San

Sarrhaa 3 0 1 0 2




Konammernanare 7 0 1 2 4




Onpankabor 4 0 0 2 2




Surnma: 14 D 2 4 e




7.5. Bedömning av verksambetsmål

Av totalt 14 mål inom de tre folcusområdenauppges inga mål vara helt uppfyIda medan två
mål år delvis uppfylIda Fyra mål har ej uppnåtts. övriga åtta mM har ej larrmt Mvårderas
ånnu pga att måtrengar ej kurnat gdras då stalistic mm bk tilgångliga fötst senare En

Gransiming av Flytte kournuns årsbokslut och årsrehyrisnirg 2012 13
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sarnmanvagdbedömning har orS att målen alses delvis uppfylkla Osåkerbeten fer dodc
anses stordå måtningej kunnatgöres för en övervågaide del av målen_

Hyttebrukden 18 apnl 2013

4— Ayr„,::

Magnus Helmfrid
Cedifierad/auklonseradrevisor

Anders Lafgren
Certifierad/auktoriseredrevisor
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