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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) (2:e
vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S)

Övriga närvarande

Christer Grähs (tf. kommundirektör)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera

Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter
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Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Årsredovisning 2019
(2019 KS0001)
Beslut

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet

God ekonomisk hushållning i Hylte kommun är en sammanvägd bedömning av kommunens
grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga
kvalitetsnivåer ska mätas. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga
finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och att 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade
kvalitetsnivåer för verksamheterna uppfylls. Kommunfullmäktige har antagit fem finansiella
nyckeltal och fyra av dem uppnådde i bokslutet god kvalitet, det vill säga 80 procent.
Fullmäktige har beslutat om 33 nyckeltal för verksamheterna. Av dessa är det fyra som inte
utvärderats vid bokslutet och de är därmed inte med i värderingen av god ekonomisk
hushållning. Av de 29 nyckeltal som utvärderats uppnådde 17 god eller delvis god kvalitet, 59
procent, medan 12 inte uppnådde god kvalitet. Utifrån kommunfullmäktiges definition har
inte kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning under 2019.
Årets resultat 2019 uppgår till – 6,2 mkr, vilket motsvarar – 0,9 % i relation till skatteintäkter
och bidrag.
I balanskravsutredningen blir årets balanskravsresultat 0 kr vilket innebär att kommunen inte
behöver hämta hem det negativa resultatet under kommande treårsperiod. Anledningen till att
balansresultatet blir 0 kr är kommunfullmäktiges beslut 2019-05-02 om att utöka barn- och
ungdomsnämndens ram med 26,5 mkr och finansiera detta genom att ianspråkta upp till 26,5
mkr av resultatutjämningsreserven. Då resultatet stannade på -6,3 mkr är det endast det
beloppet som ianspråktas vid bokslut 2019.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Bokslut 2019
Årsredovisning 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns bokslut för
2019.
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