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Revisionen

Till kommunfullrnäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delarsrapport

per 2014-06-30 är forenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisoremas bedömning ska

bilaggas delärsrapporten inför fullmåktiges behandling av densamma

Bedömningen år baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad pa

övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit följande,
Kommunens resultat uppgär enligt prognos till 8,1 mnkr. Inga väsentliga
jämförelsestörande poster bedöms påverka resultatet 2014
Barn- och ungdomsnårnnden fortsätter dock att redovisa underskott För 2014
prognostiseras ett underskott pa 2,9 mnkr, Atgärder for att uppnå budget i balans
krävs
Uppföljningen av Komrnunfullmäktiges finansiella mal for räkenskapsaret visar att
målen delvis uppnås vid årets slut. Mal för sjäivrinansienng av investeringar bedöms
ej upprias. Uppföljningen av de övergripande verksarnhetsrnalen indikerar en
väsentligt förbättrad mäluppfylielse än f a och ger den sammanfattande bedömningen
att de delvis uppnås.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med

de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten.

Hyltebruk den 17 september 2014

Revisorerna i Hylte kommun
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Syfte med granskningen

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Hylte kommun
gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per
2014-06-30.

Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat.

:31da7 Grarskeing av delarsrapport per 2014 00 30 EY



Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret (kommunen)
belopp i mnkr

8,1 6,6

11111
Jan-Juni2014 Jargillia13 Prognos2014 Budget2014

Resultat enligt prognos

Justering jamförelsestörande poster

Justerat resultat
_

+8,1 mnkr

0 mnkr

8,1 mnkr

Prognosen för 2014 uppgår till 8,1 mnkr. . Helårsutfallet f å uppgick till 5,6 mnkr vari ingick återbetalning av
AFA-försäkringspremler för åren 2005-2006 om ca 9 mnkr. Någon väsentlig jämförelsestörande post finns ej
2014 vilket Innebär att prognosen for 2014 pekar på ett battre resultat an 2013.

1,1 -3,4

Dat preirtimitlaeradeutfa -
awlkersar notaras.

Hogre nettokostnader

Högre intäkter för skatter m.m.

Förbättrat finansnetto

-3,5 mnkr

+1,9 mnkr

+3,0 mnkr
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Verksamheternas prognos för helår i
jämförelse med budget

Nämnd Avvikelse
prognos/

Belopp i mnkr budget

Kommunfullmaktige 0,0

Kommunstyrelsen 2,0

Raddningsnamnd -0,2

Sarnhallsbyrunadsnarrind -0 5

Tillsynsnämnd 0,0

Arbets- och naringstivsnåmnd 0,9

Revision 0,0

Overformynclaren 0,0

Barn- och unqdomsnamnd -2 9

Omsorgsnamnd 0,5

Totalt: -0,2

Barn- och ungdomsnämnd (-2,9 mnkr)

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett
underskott om -2,9 mnkr för 2014 (f ä -3,1).

Under äret har tilläggsanslag lämnats med 6,3 mnkr
varav för löneökningar 3,6 mnkr_

Gymnasieskolan svarar för ett underskott på 3,3
mnkr. Beror pä högre personalkostnader, lägre
intäkter för interkommunala avgifter samt högre
kostnader för interkommunala avgifter än
budgeterat.

Samhällsbyggnacisnämnd (-0,5 mnkr)

Största orsaken till avvikelsen är hänförlig till fler bostadsanpassningsårenden samt
lagre intäkter an förväntat för bygglovsavgifter pga farre ansökningar .
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Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar

belopp i mnkr 94,6 94,6
30,4

68,7

25,9
64,2

Utfall 6 mån och budget 2014 Prognos helår i förhållande till budget
2014

Investeringar under första halväret uppgår till 25,9 mnkr För helåret prognostiseras
investeringar om 64,2 mnkr vilket är en genomförandegrad om cirka 68 i förhållande
till den av kommunfullmäktige antagna investeringsbudgeten. De största enskilda
projekten år Örnahallen, Bjälkagården Torup, sanering ledningsnat VA med drygt 10
mnkr vardera. Det konstateras att investeringstakten under andra halväret kommer att
uppgå till 38,3 mnkr. Om ovanstäende investeringsprognos genomförs är det sannofikt
att kommunens finansiella mälsättning om egenfinansiering av investeringar inte att
uppräs.
Det konstateras att den investeringsbudget som fullmäktige antagit ej kommer att
uppnäs.
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Nyckeltalsanalys, soliditet exkl pension
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Soliditeten, det egna kapitalet i
förhållande till totalt kapital, har vid
jämförelse med senaste årsbokslutet
minskat från 28 % till 27 %. Prognosen
är dock en förbättring till 28,6%.
Det konstateras att kommunens
soliditet är väsentligt lägre än snittet i
Hallands län.
Då kommunen använder sig av den
s.k. blandmodellen för redovisningen
av pensionsförpliktelser redovisas den
största delen utanför balansräkningen
som en ansvarsförbindelse. Om den
delen som redovisas som en
ansvarsförbindelse beaktas i
soliditetsberäkningen skulle soliditeten
vara negativ.
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Strategiska frågor, befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling
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Som framgår av tabellen har
kommunen en negativ
befolkningsutveckling.

Jämfört med 2013 (10 001)
har befolkningen ökat med
144 personer (19/8 2014).
Ökningen motsvarar ca 1,4
%.

För hela perioden 2001-2014
har befolkningen dock
minskat med 348 personer

en co
9 eller 3,3%.
3
04
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Strategiska frågor, nettokostnads- och
skatteutveckling

Förändring nettokostnad respektive
skatteintäkter
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Ökningstakten för
skatteintäkter bör över tid
vara högre än
nettokostnadsökningen.
Under perioden 2010-2012
kan konstateras att
verksamhetens netto-
kostnader har ökat mer än
skatteintäkterna.
1prognosen för 2014
förväntas skatteintäkterna ha
en högre ökningstakt än
nettokostnaderna. Detta var
fallet även 2013.
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Strategiska frågor, kassalikviditet

120% Kommunens kassalikviditet,
definierat som likvida medel och

100% kortfristiga fordringar i förhällande
till kortfristiga skulder, uppgår till
cirka 89% per 30 juni 2014. Detta är
en ökning sedan årsskiftet med
cirka 32 %-enheter. Detta beror
främst på nyupplåning 40 mnkr som
ännu ej behövt tas i anspråk fullt ut.

Det normala målvärdet är att likvida

20%
medel och kortfristiga fordringar ska
uppgå till minst de kortfristiga

0%
skulderna (100%). Vi kan

PO/ Nrk• Kr konstatera att kommunen under deb <13 t.5
beff eci‘ect\ 6 \ bect senaste åren haft en kassalikviditet

--r-Kassalikviditet Normalt målvärde som väsentligt understigit detta
målvärde.

80% -

60%
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God redovisningssed

Från och med 2014 gäller Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 22 som
behandlar kommuners delårsrapportering.

Syftet med rekommendationen är att ange minimikraven för innehållet i delårsrapporten,
principer för vilka poster som ska tas med samt hur dessa ska värderas.

Minimikravet i en kommunal delårsrapport är såsom följer:

Förkortad lörvaltningsberättelse

Baidnsräkning

Resultaträkning

Vissa andra upplysningar

Rekommendationen ställer även krav på att en sammanställd redovisning ska finnas med i
delärsrapporten om antingen de kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens
intäkter uppgär till minst 30 %alternativt om de kommunala koncernföretagens balansomslutning
uppgär till minst 30 %av kommunkoncernens balansomslutning. Det räcker att ett av kriterierna
är uppfyllda. Kommunen har i delårsrapporten beaktat detta och delårsrapporten innehäller frän
och med 2014 en sammanställd redovisning.

Granskningen har genomförts av Uppföljningsrapport 2-2014 inklusive delårsrapport för
räkenskapsårets sex första månader. Vi har i tidigare rapporter föreslaget att integrera skriften
och benämna detta delårsrapport för att på sä sätt efterlikna den struktur som gäller vid
ärsbokslut. Sammantaget bedöms emellertid den totala skriften i allt väsentligt innehålla de krav
som rekommendationen för delårsrapportering anger.
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God redovisningssed

Bland avsättningarna ingär en post avseende
omstruktureringskostnader avsatt i bokslutet 2006. Av
denna kvarstår 0,8 mnkr outnyttjat. Utnyttjat under året år
0,7 mnkr. Enligt vår bedömning, liksom tidigare, uppfyller
inte denna post kravet för avsättning och borde återförts i
sin helhet.

Genomgång av hyres-/leasingavtal bör ske för att
säkerställa att redovisning sker i enlighet med RKR 13.1.

Inga förändringar i redovisningsprinciper har skett under
året.

Sida 11 Granskning av delarsrappog per 2011-06-30 EY



God ekonomisk hushållning

Balanskravet bedöms uppnås

Mål för god ekonomisk hushållning samma som 2013

Tre verksamhetsmål faststållda i budget 2014:
Organisation —4 delmäl

Kommuninvånare —6 delmål

Samhälle —3 delmål

Finansiella mål —6 delmål, ska vara uppfyllda under en
femårsperiod

Mätning görs i delårsrapporten bara för aktuellt år

Bedömning av måluppfyllelse görs för respektive
målområde
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Måluppföljning, balanskravet

1delärsrapportens förvaltningsberättelse finns en
redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet för
räkenskapsåret 2014 på 8,1 mnkr.

Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas
bli uppfyllt vid räkenskapsårets utgång. Det finns inget
underskott från tidigare år att återställa.

8,1

5,6

Balanskravsresultat 2013 Prognos 2014
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Mäluppföljning, finansiella mål, delår

Bedöms inte
uppfyllt; 33%

Bedöms delvis------
uppfyllt; 17%

_Bedöms helt
uppfyllt; 50%

Kommunfullmäktige har i 2014 ärs budget fastställt 6 övergripande
finansiella mål.

Som framgår av kommunens delårsrapport har en tredjedel av målen
ej uppfyllts (resultatmäl, självfinansiering av nettoinvesteringar).

Den sammanfattande bedömningen är att målen bedöms vara delvis
uppnädda vid delåret.

1/1 Granskning av delarsraprmil per 20111 06, 30 EY



Måluppföljning, finansiella mål, prognos
helår

Bedöms inte
uppfyllt; 17%

Bedöms delvis!
uppfyllt; 17% Bedöms helt

uppfyllt; 67%

Kommunfullmäktige har i 2014 års budget fastställt 6 övergripande
finansiella mål.

Som framgär av kommunens delårsrapport har ett av målen ej
uppfyllts (självfinansiering av nettoinvesteringar).

Den sammanfattande bedömningen är att målen bedöms delvis
uppnas efter helåret.

Granskning av delaistappoit pet 201/1-06 30 EY



Måluppföljning, verksamhetsmål

Utvärdering ej
genomförts;

8%

Bedöms inte
uppfyllt; 15%

Bedöms helt
uppfyllt; 38%

Bedöms delvis_-- -
uppfyllt; 38%

Kommunfullmäktige har i 2014 års budget fastställt 13 övergripande verksamhetsmål
fördelat pä fokusområdena samhälle, kommuninvånare och organisation. Uppföljning
görs ej för helår!

Som framgår av årets delårsrapport har en övervägande del av målen utvärderats till
skillnad mot föregående år.

Den sammanfattande bedömningen är att mälen bedöms vara delvis uppnådda

Grari krung av delaisrapporl por 2014 On140 EY



Kommunstyrelsens sammanfattande
bedömning om God ekonomisk hushållning

De av fullmäktige uppsatta målen uppfylls inte fullt ut. Av indikatorerna
kopplade till verksamhetsmålen bedöms 38% vara uppfyllda samt
38% delvis uppfyllda. Indikatorerna för de finansiella målen bedöms
uppfyllas förutom betr. självfinansiering av investeringar.

Måluppfyllelsen är väsentligt bättre än i delårsrapporten 2013 då 36%
av verksamhetsmålen ej var uppfyllda medan inga var helt uppfyllda.
Även de finansiella målen visar bättre måluppfyllelse.

"Resultatet av kyalitetsuppföljningen ställt mot uppföljningen av de
finansiella nyckeltalen visar att Hylte kommun har delvis god
ekonomisk hushållning. Samma bedömning görs både vid
delårsredovisningen och i prognosen för heläret 2014"

Sammantaget har vi ingen invändning mot kommunstyrelsens
bedömning
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Intern kontroll

Reglemente har antagits 2011

Fortfarande har inte samtliga nämnder antagit IK-planer

Rapportering ska ske senast i samband med årsbokslut
2014

Arbete med rutiner för riskbedömning och uppföljning
behöver förbättras. Synpunkten kvarstår från tidigare.
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Sammanfattning

Utfall och prognos för 2014

Det prognostiser aderesultatet för 2014 uppgär till 8,1 mnkr
vilket at 1,5 mnkr högre än budget. Inga väsentliga
jämtörelsestörande poster bedöms ingå i resultatet. Resultatet
för 7013 uppgick till 5.6 mnkr, vari ingick en
jämlörelsestorande post om ca 9 rnnkr (AFA-åter betalning).

Skatteintäkterna förväntas öka med ca 3,9 % vid jämlörelse
mellan uttall 2013 och prognos 2014. Verksamhetens
nettokostnacier förväntas, öka med ca 3,6 %. Detta innebär
således att i enlighet med prognosen törväntas skatteintäkterna
öka mer än verksamhetens nettokostnader vilket är positivt.

Investeringar

Det konstateras att den budgel som fullmäktige antagits ej
kornmer dtt upprias. Beror till stor del beror på förseningar av
div mindre projekt.

Nämndernas avvikelser, prognos mof budget

Nämnderilds totala prognostiserade budgetavvikelser uppgår
I -0,2 mnkr. Negativa budgetavvikelser konstateras för
samhällsbyggnadsnämnden (-0,5 nmkr) samt barn- och
ungdomsnämnden (-2,9 mnkr). Dessa närnnder visade åven
negativa budgetavvikelser i samband med prognosen vid
upptöljningsrapport 1 (kvartal 1).

Samhallsbyggnadsnärnndens budgetunder skott är framforallt
hänfö Ugt till bostadsanpassningsärenden samt lagre
bygglovsintäkter

Barn- och ungdomsnämndens underskott ar frenuförallt
hänförlig till gymnasieskolan med för höga lönekostnader, lägre

intäkter for interkomrnunala ersättningar sdint hogre kostnader
for interkommunala avgifter an budgeterat.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning

Rrognosen för helåret indikerar att det så kallade
balanskraysresultatet kommer att uppnås.

Kommunfullrnäktiges finansiella mål tör räkenskapsåret
förväntas delvis uppnås vid årets slut. Mål för självfinansier ing
av investeringar bedöms ej uppnäs. Uppföljningen av de
overgripande verksamhetsmålen indikerar en väsentligt
Iörbåttrad måluppfyllelse än f å. 76% av inälen lörväntas
uppnäs helt eller delvis. Endast 8% har ej kunnat utvårderas,
Den sammanfattande bedömningen gallande verksamhetsrnälen
är alt de delvis uppnäs.

En samlad bedömning görs med slutsatsen att "Resultatet av
kvalitetsuppföljningen ställt mot upplöljningen av de finansiella
nyckeltalen visar att Hylte kommun har delvis god ekonomisk
hushållning. Samma bedömning görs både vid
delårsredovisningen och i prognosen för helåret 2014."

Sammanfattande bedömning

Sartimantaget bedömer vi att resultatet i delårsrapporten i allt
väsentligt år förenligt med de mål fullmäktige beslulat om.
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