




















































Kristianstads
kommun

Lekmannarevisorerna i
Kristianstads Kommunföretag .AB

Till årsstämman i Kristianstads
Kommunföretag AB
Org nr 556436-3801

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport for år 20i8
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannaievisorer har granskat
Kristianstads Kommunföretag .AB:s verksamhet.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten hai bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 20lg-o3-l3

Göran Sevebrant Göran Wagermark







Kristianstads
kommun

Lejimannarevisorerna i
Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag

Till årsstämman i
Kristianstads
Industribyggnadsaktiebolag
Org. nr 556083-7i62

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år zoi8
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannai'evisorer har granskat
Kristianstads Industribyggnadsaktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD svajar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verl<samhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och fl'ån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Fredrik Bei-ndt

Gunnar Svensson







Kristianstads
kommun

Lejcmannai'evisorerna i
.A.ktiebolaget Kristianstadsbyggen

Till årsstämman i Aktiebolaget
Kristianstadsbyggen
Org nr 556054-i88g

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år zot8
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Aktiebolaget Kristianstadsbyggens verksamhet.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskriften som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagat
och föreskrifter som gäller fö] verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen hat genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi
genomfört en fördjupad granskning av representation.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 20tg-o3-l3

Fredrik Berndt

eth Göranson Rose-Marie Olin Bill Nilsson

rSvensson









Kristianstads
kommun

Lekmannarevisorerna i
.Aktiebolaget Allön

Till årsstämman i .Aktiebolaget Allön
Org nr 556097-2365

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Gransjiningsrapport for år aoi8
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannaievisorer har granskat
Aktiebolaget Allöns verksamhet.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten hat bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 20tg-o3-i3

Gran Wagermark

Rose-Marie Olin

Göran Seve]$än]

Li Göranson

Gu/hai- Svensson







Kristianstads
kommun

Lejimannarevisorerna i
Specialfastigheter i Kristianstad AB

Till årsstämman i Specialfastigheter i
Kristianstad AB
Org nr 55676i-8la8

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år zoi8
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Specialfastigheter i Kristianstad AB:s verksamhet.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verl<samheten.

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

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och hån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 20ig-o3-i3

Göli:äii WagermarkGöran Sev-

Göranson

FredrikBerndt

Rose-Marie Olin

Gunnar Svensson







Kristianstads
kommun

Lejcmannarevisorerna i
C4 Parkerings.AIB

Till årsstämman i
C4 Parkerings AB
Org nr 556872-9783

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Gransjcningsrapport för år 20t8

Vi, av fullt-mäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannaievisorer hai granskat C4
Parkerings AB:s verksamhet.

Styrelse och VD svajar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskriften som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten hai bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Vi bedömer sammantaget aU bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tills:redsställande sätt.

Vi bedömer' därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 20lg-o3-i3

Fredrik Berndt

Rose-Marie Olin Bill Nilsson







Kristianstads
kommun

Lekmannarevisorerna i C4 Energi .AB

Till årsstämman i C4 Energi AB
Org nr 556222-2223

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 20i8

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat C4
Energi .Aktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD svarar föi att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsoidning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verj<samhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagat
och föreskrifter som gäller föi verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi
genomfört en fördjupad granskning av representation.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit till'äcklig

Kristianstad 20tg-o3-i3

FredrikBerndt

Bill Nilsson

rSvensson







Kristianstads
kommun@

Lejanannarevisorei'nai
C4 Elnät -Aktiebolag

Till årsstämman i C4 Elnät AB
Org nr 556496-0044

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år zoi8
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannaievisorer har granskat C 4
Elnät Aktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisoreinas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen hai genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs föt att ge rimlig grund för bedömning och prövning

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och fl'ån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 20ig-o3-t3

Göi-an Wagermark Fredrik Berndt

Rose-Marie Olin Bill Nilsson

Gunnar Svensson







Kristianstads
kommun

Lelcmannarevisorerna i Kristianstads
Biogas .AB

Till årsstämman i
Kristianstads Biogas .AB
Org nr 556792-7875

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år zoi8

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannalevisorei har granskat
Kristianstads Biogas AB:s verksamhet.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannaievisoiernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten .

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god ievisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs föl att ge rimlig grund för bedömning och prövning

Vi bedömer sammantaget att bolagets verlwamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer' därtill att bolagets intel'na kontroll har varit till'äcklig

Kristianstad 20lg-o3-l3

Wagermarl

Rose-Marie Olin

FredrikBerndt

Bild NilssonGöranson







Kristianstads
kommun

Lekmannarevisorerna i
Kristianstads Renhållning AB

Till årsstämman i Kristianstads
Renhållning AB
Org nr 556002-3t36

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år zoi8
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Kristianstads Renhållning AB:s verksamhet.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi
genomfört en fördjupad granskning av representation.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och fl"ån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 20lg-o3-i3

Göran Wagermark Erik Berndt

Bill ilsson

arSvensson









Kristianstads
kommun

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunfullmäktige och
revisorerna i kommunerna:
Bromölla kommun
Hässleholms kommun
Hörby kommun
Osby kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Tomelilla kommun
Ystad kommun
Ostra Göinge kommun

Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd aoi8
Tio kommuner i östra Skåne har från och med 2003 inrättat en gemensam nämnd för
samverkan angående tekniska hjälpmedel. Sedan l oktober 20i8 ingår även Hörby kommun
och verksamheten omfattas nu av ii samverkande kommuner. Värdkommun för denna
nämnd är Kristianstads kommun.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) redovisade ett resultat för driftverksamheten på
756 tla, för serviceverksamheten ett resultat på 276 tkr, för transportverksamheten eU resultat
på l45 tkr och hemtransport ett resultat på lo8 tkr. HOS lagerekonomi redovisade ett resultat
på 7o7 tkt. Det sammanlagad resultatet är l 993 tkr.

Uppföljningen av nämndens styrkort visat att måluppfyllelse till största delen har
uppnåtts i samtliga perspektiv, dvs. medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi

Vi hai enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av verksamheten
Vi tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 20i8.

För revisorerna i Kristianstads kommun

2019-o3-i3

Ordförande Vice ordförande
äöXan Wagermark



Kristianstads
kommun

2019-03-13

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunfullmäktige och
revisorer i Region Skåne

Granskning av gemensam nämnd för fastighets- och
arbetsplatsanknutna tjänster 2018

Region Skåne och Kristianstads kommun har kommit överens om att från och med
20 1 2-0 1 -0 1 inrätta en gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna
tjänster. Värdkommun för denna nämnd är Kristianstads konmiun.

Den Gemensamt nämnden visar ett resultat om 0 h för 20 1 8. Rådhuset Skåne och
Ostra kommunhuset visar även ett resultat om 0 kr pei verksamhet.

Rådhus Skåne
Intäkterna uppgår till 39,4 mnkr där arbetsplatsintäkter uppgår till 18,1 mnkr vilket
imlebär en kostnad på 25 tkr per arbetsplats 20 1 8. Resterande del av intäktema utgörs
till största delen av hyresintäkter och rörliga serviceintäkter.

Östra kommunhuset
Intäkema utgörs av arbetsplatsintäkter om 9 mnkr vilket innebär en kostnad på 23,4 tkr
per arbetsplats 2018.

Vi hai enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av
verksamheten. Vi tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 20 1 8

För revisorerna i Kristianstads kommun

Göran Sevebrant. ordförande




