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Revisionsberättelse för år 2012

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat kommunens styrelsers och nåmnders
verksamhet och genom utsedda lekrnannarevisorer i Bostadssliftelsen Hyltebostäder
även verksamheten i detta företag under år 2012.

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 tillraddig intern kontroll samt återredovisning till
fullmäktige.

Revisoremas ansvar år att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
prova om verksamheten bedrivits enligt fullmäkfiges uppdrag och mål samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisensreglemente och
god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.

Granskningen har haft den omfattning och innktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagan 'Redogörelse för revisionen år 2012' och i under året aylämnade
revisionsrapporter.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Hylte kommun i allt väsentligt har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
fikfredsstallande sätt.

Vi bedömer att råkenskapema i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och namndemas interna kontroll i allt väsentligt har varit
tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak år förenligt med de
finansella mål och verksamhetsmål som fullmäkbge uppstäkt

Vi ser med oro på den ekonomiska utvecklingen där nämnderna sammarrtaget visar på
budgetöverskridande. Även prognosen för 2013 pekar på att nämndernas budgetar inte
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kommer att kunna hållas och att det sammanlagda resultatet för kommunen riskerar
hamnar nära 0.

Vi kan konstatera att tidigare påpekade brister rörande ett strukturerat intemkontrollarbete
delvis har åtgårdats Vi uppmanar styrelse och namnder att fortsätta utvecklingen av
riskanalyser, rutiner, uppföljning mm i syfte att ytterligare starka den interna kontrollen.

2011 beslutades om en samordnad fastighetsförvaltning varvid Stiftelsen Hyltebostäder
fr o m 2012-01-01 förvaltar kommunens fastigheter. Förändringsprocessen har medfört
betydande oklarheter gällande ansvarsfördelningen mellan kommunens och Stiftelsen
Hyltebostäder, delve beroende på att något skhftligt avtal inte undertecknats. Vi
uppmanar kornmunstyrelsen att med ett skriftligt avtal tydhggöra ansvarsfördelningen och
Stiftelsen Hylteboståders uppdrag samt att skärpa sin uppsikt över hur styrelsen för
Stiftelsen Hyltebostäder verkställer den samordnade fastighetsförvaltningen. Den
samordnade fastighetsförvaltningen har belastat resultatet i Stiftelsen Hyltebostader 2012
med -4 471 tkr.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder
ansvarsfrihet

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning for 2012 godkänns.

Vi åberopar under året avlämnade rapporter från granskningen samt rapport från
granskning av årsbokslut och årsredovisning.
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Redogörelse för revisionen år 2012
Rapport från granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012
Revisionsberättelse för Bostadsstiftelsen Hyltebostäder 2012
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