MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-02

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Forum, Hyltebruk kl. 18:30-22:10

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD),
Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Kerstin Alexén (SD),
Malin Thydén-Kärrman (S), Krister Mattsson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke
Torhall (L), Lirim Mazreku (KV), Birgitta Årzen (S), Rolf Näslund (M), Malin
Svan (C), Thomas Johansson (SD), Maria Johansson Arnström (S), Martina
Philip Carlsson (C), Johan Fahlen (S), Ann-Christin Wendpaap (S), Göran
Edberg (S), Ewa Gunnarsson (SD), Lennart Ohlsson (C), Gunnel Johansson (S),
Alexander Engman (L), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Tommy
Edenholm (KV), Desirée Hultberg (M) (2:e vice ordförande), Mihaly Thorman
(SD), Bo Wahlén (V), Katrin Karlsson (S), Bo Eriksson (C), Bo Larsson (M),
Anwar Hassan (C), Lennart Erlandsson (C), Lars Sundberg (S), Monika Albrecht
(S), Per-Yngve Bengtsson (S), Julia Kabell (V), Martin Isaksson (SD), Bjarne
Gunnarsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Mustafe Yuusuf (S)
Jonny Wester (V)
Gunilla Magnusson (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef)
Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Alexander Engman (L)
Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§44

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Micael Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Alexander Engman (L)

……………………………………….
Kerstin Alexén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Årsredovisning 2018 Hylte kommun
(2018 KS0002)
Beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisningen för Hylte kommun 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att följande poster undantas från balanskravsresultatet. Detta
med hänvisning till "synnerliga skäl", dvs kostnader för kommunen som tidigare varit helt
okända och som inte gått att påverka under det gångna verksamhetsåret.
Omsorgsnämnden - Personlig assistans -4,1 mkr
Barn- och ungdomsnämnden - Institutions- och familjevård Barn och unga -9,1 mkr
Arbets- och näringslivsnämnden - Övrig vuxenvård -1.1 mkr
Samhällsbyggnadsnämnden - Färdtjänst -1.0 mkr
Detta medför att balanskravresultatet blir på + 300 000 kr.
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.
Under året har god kvalitet uppnåtts på tre av de fem finansiella nyckeltalen, 60 procent. Det
betyder att Hylte kommuns ekonomiska position har försämrats sedan bokslut 2017.
Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag uppgår till -2,2 procent (accepterad nivå
1,9 %).
Soliditeten har under försämrats något och uppgår till 35,3 procent (accepterad nivå 28 %).
Nämndernas budgetavvikelse motsvarar vi bokslutet -7,0 procent (accepterad avvikelse 1 %).
Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar uppgår till 100 procent (accepterad
nivå 95 %)
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Den långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde förbättrades och
uppgår till 48,9 procent (accepterad nivå 60 %)
Av verksamheternas nyckeltal uppnår 36 procent god kvalitet och 27 procent delvis god
kvalitet.
Sammantaget betyder detta att Hylte kommun inte uppnår God ekonomisk hushållning under
2018.
Fullmäktiges ordförande informerar kommunfullmäktige att det inte kommer tas något beslut
om ansvarsfrihet vid detta sammanträde, utan tas upp vid fullmäktiges sammanträde i juni.
Handlingar i ärendet





















§67 KS Årsredovisning 2018 Hylte kommun
§ 70 KSAU Årsredovisning 2018 Hylte kommun
Årsredovisning Hylte kommun 2018
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018
§14 ANN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019
Uppföljning och redovisning - bokslut 2018 Arbets- och näringslivsnämnden
§20 BUN Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 - Bokslut
Bokslut 2018 Barn-och ungdomsnämnden
§16 ON Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - bokslut
Bokslut/verksamhetsberättelse för omsorgsnämnden 2018
§32 BUN AU Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2018 - Bokslut
§16 SBN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019
Bokslut samhällsbyggnadsnämnden 2018
§3 TSN Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Bokslut för 2018
Bokslut 2018 Tillsynsnämnden
§36 KS Uppföljning och redovisning 2018 Kommunstyrelsen - Bokslut
Bokslut kommunstyrelsen 2018 - efter KSAU
§37 KS Uppföljning och redovisning 2018 Räddningsnämnden - Bokslut
Bokslut räddningsnämnden 2018, ny version 2019-02-04

I debatten yttrar sig
Ronny Löfquist (S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Anna Roos (C), Maria Hedin (S), Stina
Isaksson (SD), Gunnel Johansson (S), Tommy Edenholm (KV), Malin Thydén-Kärrman (S),
Lennart Ohlsson (C), Göran Edberg (S), Johan Fahlén (S).
Revisorn Erik Karlsson (C) yttrar sig om årsredovisningen. Det är en rättvisande redovisning.
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Yrkande
Maria Hedin (S) och Gunnel Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnar följande protokollsanteckning: En årsredovisning är ju en
redovisning för året som gått och kan då varken godkännas eller underkännas. Det som har
hänt det har ju hänt.
Däremot kan vi inte som ledamöter som kommunfullmäktige uttala vår oro och kritik över den
information som årsredovisningen ger. Man kan läsa ut att av fem ekonomiska nyckeltal
uppfylls endast två. Endast 26% av uppställda kvalitettal uppnås i kommunens verksamheter.
Detta är oroande. Dålig måluppfyllelse både i ekonomi och verksamhet.
Det verkar som om allvaret i den uppkomna situationen inte riktigt gått upp för den styrande
majoriteten i Framtid Hylte - det oroar oss mest.
Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Omsorgsnämnden
Arbets- och näringslivsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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