MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-25

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-20:30

Beslutande ledamöter

Lennart Ohlsson (C) (ordförande) (§103-§106, ledamot §107-§127), Micael
Arnström (S) (ordförande §107-§127), Krister Mattsson (S), Desirée Hultberg
(M) ersätter Christer Johansson (M), Ronny Löfquist (S), Johan Fahlen (S),
Maria Hedin (S), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C), Bengt-Åke Torhall
(L), Stina Isaksson (SD), Bo Eriksson (C), Marie-Louice Lindström (S), Gunnel
Johansson (S), Birgitta Årzen (S), Bo Larsson (M) ersätter Nina Regnér (M),
Håkan Bengtsson (C), Lisa Mogren (V), Katrin Karlsson (S), Monica Grönroos
(SD), Lars Sundberg (S) ersätter Maria Johansson Arnström (S), Malin Svan (C),
Bo-Gunnar Åkesson (M), Alexander Engman (L), Malin Thydén-Kärrman (S),
Roger Andersson (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Abdiasiis Dahir (S), Bo
Wahlen (V), Andreas Algerbo (C), Göran Edberg (S), Jari Brinkell (S), Kerstin
Alexén (SD), Martina Philip Carlsson (C), Mihaly Thorman (SD), Johnny
Winther (SD), Ewa Gunnarsson (SD), Thomas Johansson (SD), Lirim Mazreku
(KV), Rolf Näslund (M), Martin Isaksson (SD) ersätter Lars Svensson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Gunilla Magnusson (KV)
Rune Gunnarsson (S)
Hanna Arvidsson (S)
Mustafe Yuusuf (S)
Jonny Wester (V)
Maj Brodin Johansson (C)

Övriga närvarande

Anna Hedqvist (kommunjurist)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Ronny Löfquist (S)
Bo-Gunnar Åkesson (M)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande

................................................
Lennart Ohlsson (C) §103-§106

……………………………………….
Micael Arnström (S) §107-§127

Justerande

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

……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§112

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Delårsbokslut
(2018 KS0002)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2018.
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 och 80 procent av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer
för verksamheterna är uppfyllda.

2018 är tredje året med kommunens styrmodell och det flesta av kommunfullmäktiges
nyckeltal kopplat mot verksamheterna mäts fortfarande mestadels under hösten, vilket innebär
att en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning är svår att få till men visar för
delårsbokslutet på ej uppfyllt.

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag (accepterad nivå – 1,9 %) uppgår till -3,5
% vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 1,2 % vid årets slut. Därmed uppnår
kommunen inte accepterad nivå för perioden och året.

Soliditeten (accepterad nivå – 28 %) uppgår till 35,1 % vid delårsbokslutet och förväntas
hamna på 37,6 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och
året.
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Nämndernas budgetavvikelse (accepterad nivå - +/- 1 %) uppgår till -5,6 % vid
delårsbokslutet och förväntas hamna på -3,4 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen inte
accepterad nivå för perioden och året.

Självfinansieringsgrad av investeringar (accepterad nivå 95 %) uppgår till 100 % vid
delårsbokslutet och förväntas hamna på 100 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen
accepterad nivå för perioden och för året.

Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde (accepterad nivå – 60
%) uppgår till 51,4 % vid delåret och förväntas hamna på 47,1 % vid årets slut. Därmed
uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och för året.
Handlingar i ärendet







§186 KS Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut
§248 KSAU Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - delårsbokslut
Delårsbokslut Hylte kommun 2018 (2018-10-05)
Granskning delårsrapport Hylte kommun 2018, revisionen
Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2018-10-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut
för 2018.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Maria Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med en redaktionell
ändring att ändra andelen elever årskurs 9 som behöriga till ett yrkesprogram till den korrekta
siffran som behandlats i barn- och ungdomsnämnden, 76,3%.
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Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt lämnar ett
särskild röstförklaring från moderaterna till protokollet, se nedan.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att godkänna Hylte kommuns
delårsbokslut för 2018. Ordförande finner att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Maria Hedins yrkande om redaktionell
ändring. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Särskild röstförklaring, Moderaterna

M- gruppen godkänner delårsbokslutet dock med stor tveksamhet vad gäller BUN:s
Delårsbokslut och prognos:
BUN prognostiserar ett budgetunderskott på 21 miljoner. Vad vi vet är detta det största
budgetunderskott en enskild nämnd presenterat i kommunens historia under ett år.

Signaler att ett underskott var hotande nära saknades inte och redan i början av året fanns
tydliga tecken på att nämnden ekonomiskt och delvis även verksamhetsmässigt befann sig i en
djup kris. Oppositionen föreslog vid flera tillfällen olika åtgärder för att möta det hotande
underskottet, bl a att lyfta frågan till kommunfullmäktige där det rätteligen hör hemma. Alla
förslag blev nedröstade av majoriteten i Framtid Hylte och ingenting gjordes och nu skall ett
åtgärdsprogram presenteras i november – alldeles för sent enligt vår åsikt.

Eftersom inget finns att göra utan bara konstatera faktum röstar vi för ett godkännande av
delårsbokslut och prognos.
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BUN:s ekonomi kan bli den tuva som stjälper Hylte kommuns ekonomi. Det politiska ansvaret
härför åvilar helt majoriteten Framtid Hylte.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret
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