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Revisionsberättelse för år 20ig
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens
företag. Vi har även granskat den verksamhet som bedrivits av de gemensamma nämnderna
östra Skånes hjälpmedelsnämnd och gemensam nämnd för fastighets och arbetsplatsanknutna
tjänsterS

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gäl-
lande mål, beslut och riktlinjer samt de föreslå'efter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen,
kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskning-
en har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Kristianstad kommun i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi ser dock att förvaltningsberättelsen kan
utvecklas till kommande år genom att ytterligare inkludera koncernperspektivet i förvaltnings-
berättelsen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 20lg

Vi bedömer att resultatet är förenligt med det finansiella målet som fullmäktige fastställt i bud-
get 20lg. Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fast-
ställda verksamhetsmålen i budget 20ig. Vi konstaterar att av nämndernas ca 7o mål så är
endast 5o% (35) helt upp$1lda, 44% (31) delvis uppfyllda och 6% (4) inte alls uppfyllda.
Revisorerna uppmanar kommunstyrelsen och nämnderna att intensifiera arbetet med att åt-
gärda den bristande måluppbllelsen gällande verksamheten. Styrelsen lämnar en sammanfat-
tande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning
förår 20lg.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi noterar att kommunen inte re-
dovisat leasingen av specialfastigheter som finansiell leasing i balansräkningen vilket ger en för
lågt upptagen skuld om t89 mnkr samt för låga anläggningstillgångar om l89 mnkr.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi instämmer i
kommunens bedömning av att balanslwavet har uppfyllts 20ig.

Vi tillstyrker att ftdlmäktige beviljar ansvarsfl'chet för styrelse, nämnder, be-
redningar och de gemensamma nämndemta samt enskilda ledamöter i dessa or
gan

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för zotg godkänns
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1.Inledning
Enligt revisionsreglementet lämnas en redogörelse över revisoremas verksamhet 20 1 9. Vi har
utfört vår granskning enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, fmt-
ställt revisionsreglemente, samt de lagar och förordningar som berör revisionens verksamhet.

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet
som bedrivs inom nämnderna. Genom lekmarularevisorerna granskar revisorema även den verk
samhet som bedrivs i de kommunala bolagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskapema är rättvisande och om den interna kontrollen som
görs inom nämnden är tillräcklig. Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, d.v.s.
revisorernas bedömning i frågan om ansvarsfHhet som lämnas till kommunfullmäktige inför
dess årliga ansvarsprövning och beslut. Granskningsuppdraget är medlet att nå fram till denna
ansvarsprovnmg.

En viktig och grundläggande del i revisionsprocessen är planering av revisionsinsatsema. En
väsentlighets- och riskanalys har genomförts. Områden som har beaktats i analysen är om-
världspåverkande faktorer, organisation, verksamhet och processer. Utifrån analysen har en re
visionsplan upprättats.

Revisoremas årliga granskningar kan indelas i områden som
Grundläggande granskning
Intern kontroll

Fördjupade revisionsprojekt
Granskning av delårsrapport och årsredovisning

2. Grundläggande granskning av nämnder och bolag
En viktig utgångspunkt för vår kommuruevision är au revisionens arbete ska vara stödjande
och bidra till förändring av kommunens verksamhet, i enlighet med uppställd vision 2030, Ki
l)$er tillsattltnans!

Under 201 9 har regelbundna dialogen med styrelser, nämnder och förvaltningar fortsatt
kring väsentliga frågor som rör de kommunala nämnderna och bolagens verksamhet.

Vid den grundläggande granskningen sker en löpande insamling av fakta och iakttagelser ge-
nom bland annat verksamhetsbesök, möten med nyckelpersoner inom nämnder och bolag samt
genomläsning av protokoll, enskilda ärenden, rapporter eller utredningar.

God revisionssed i kommunal verksamhet 20 1 8 beskriver att grundläggande granskning ska ge-
nomföras av samtliga styrelser och nämnder valle år. Den grundläggande granskningen innehål
ler granskning av måluppfyllelse samt granskning av styrning och intim kontroll. Den grund-
läggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om styrelse
eller nämnd har en tillräcklig styming och kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrif-
ter. Revisionen bedömer den stmktur som styrelse och nämnd har för detta och hur den är inte-
grerad i organisation, system och det löpande arbetet.

Inom den grundläggande granskningen Hör revisorerna ingår bland annat dialog om styrelsens
eller nämndens styrning, uppföljning och analys av måluppfyllelsen. Granskningen ska enligt
God revisionssed vara så omfattande att den ger en stabil grund för revisionens bedömningar i
revisionsberättelsen/granskningsrapporten. Den grundläggande granskningen för revisorerna i
Kristianstad innebär att revisorema:
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följer verksamheten (dokument, ärenden, beslut, besök mm)
har dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag, ansvar,
styming och resultat
bedömer förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll
verifierar vid behov genom granskningsinsatser (t ex om beslut verkställs och mål upp
nås, om system och rutiner inom redovisningsområdet fungerar etc.)

e

e

Revisorerna har också deltagit på samtliga fullmäktigemöten för att informera om genom-
förda granskningar och hålla sig informerad om kommunens verksamhet samt. Revisorema
har arbetat aktivt med att öka kommunikationen och presenterat sin revisionsplan på kom-
munfullmäktiges möte samt genomförda granskningar. SammanträHande har skett två
gånger med kommunfullmäktiges presidium.

Revisorerna i Kristianstad kommun har under året deltagit i revisionsmöten gällande sam-
verkanskommuner i nordöstra Skåne (Hässleholm, Hörby, Osby, Bromölla, Perstorp och
Ostra Göinge). Revisorerna har även under årt deltagit på möten med Region Skånes levis
ionskontor gällande revisionsamverkan samt medverkat i en samgranskning med 12 andra
kommuner och Region Skåne.

En särskild bolagsdag har genomförts för att revisorerna ska informera sig om bolagens verk
samhet.

PwC har även på uppdrag av revisorema i Kristianstad kommun för år 201 9 genomfort en över
siktlig granskning av nämnder och bolag. Den översiktliga granskningen har omfattat kommu-
nens samtliga nämnder och helägda bolag. Revisionsfrågan har varit: /iar #o//z//?zlnsU/'e/se/zs
och ttätlltldernas förvaltning skett på ett ändatllålsentigt och j'ån ekotlotnisk synpunkt till#eds-
ställande sätt salut nted tillräcklig intel'n kontroll?

Granskningen omfattade följande granskningsområden för samtliga nämnder och bolag
1 . Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin
4.Intern kontroll

Syf:tet med granskningen har varit att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revis
ionsberättelsen.

2.1 Intern kontroll

Kristianstad kommun har ett omfattande regelverk kring intern kontroll och en tydlig ambition
att gå från en informell intem kontroll till en övervakad intern kontroll. Enligt vår bedömning är
arbetet med den interna kontrollen strukturerat och integrerat i organisationen och i system och
detlöpande arbetet.

Revisorerna genomför såväl grundläggande granskningar som för(kupade granskningar inom
området intern kontroll. Revisorema har också tagit del av nämndemas och bolagens redogörel-
ser beträHande utförd intem kontroll 201 9 som under året har bedömts som utifrån en gälv-
skattning utifrån en checklista för att sedan kunna bedöma sin mognadsgrad enligt kriteriema
tillförlitlig, informell, standardiserad, övervakad och optimerad. Merparten av nämnder och bo-
lag bedömer mognadsgraden Hör den interna kontrollen som standardiserad gällande år 201 9,
några anger att den är infonnell. Kommunstyrelsen har 2020-0 1 -22$ 3 beslutat om den interna
kontrollen gällande nämnder och bolag och då instämt i bedömningen att den intema kontrollen
i nämnder och bolag varit standardiserad under 2019.
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3. Granskning av delårsbokslut och granskning av års
redovisning

Under året har revisorerna genomfört obligatorisk granskning av delårsrapporten per augusti
201 9 samt granskning av årsredovisning 20 1 9.

3.1 Granskning av delårsrapport per augusti 2019
Avseende kommunfullmäktiges mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning gör
vi följande bedömningar:

Vi bedömer att det prognostiserade utfallet för måluppfyllelsen delvis är förenligt med
de finansiella målen som fastställts av fullmäktige i budget 20 19. Detta grundar sig i att
de två ekonomiska målen ekono/p?/sk konfro// under verka/p?/ze/Före/ och ekono/nfsk
k0/7ö'o// över //den piognostiseras att delvis uppnås år 201 9.

Vi bedömer, utifrån delårsrapporten, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är
förenligt med de av fullmäktige fastställa målen i budget år 20 1 9. Detta baseras på att
perspektiven //medborgare och /}zedaröe/a/'e delvis prognostiseras att uppnås och z/f-
t,ec#/fng prognostiseras att-uppnåsi

Beträffande nämndernas resultat i förhållande till budget konstateras att den sammanlagda awi
kelsen förväntas uppgå till -13,5 mnkr vilket ger en röd indikator:

e ] delårsrapporten föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar att
kommunfullmäktige uppmanar vare nämnd som prognostiserar negativa budgetawi-
kelser att ta fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera befarade underskott
den mån detta inte är möjligt framgår vidare aK kommunstyrelsen bör ta ställning till i
vilken omfattning tijläggsanslag ska beviljas.

Vid delårsbokslutet per augusti uppgick investeringarna till 5 1 % av årsbudgeten. Den främsta
orsaken till den låga genomförandegraden är tidsforskjutningar av VA-investeringar och skol-
projekt samt att investeringar kopplade till exploateringar bokförs i investeringsredovisningen
först i samband med årsbokslutet.

3.2 Granskning av årsredovisning 201 9
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi ser dock att förvaltningsberättelsen kan
utvecklas till kommande år genom att ytterligare inkludera koncernperspektivet i Rörvaltnings-
berättelsen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 20 19

Vi bedömer att resultatet är förenligt med det finansiella målet som fullmäktige fmtställt i bud-
get 201 9. Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fast-
ställda verksamhetsmålen i budget 201 9. Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avse
ende den samlade måluppB'llelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är rättvisande. Vi noterar att kommunen inte re-
dovisat leasingen av specialfastighetel som finansiell leasing i balansräkningen vilket ger en för
lågt upptagen skuld om 1 89 mnkr samt för låga anläggningstillgångar om 1 89 mnkr. Vidare av-
viker kommunen mot RKR R4 gällande aktivering av löneutgiR.
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4.Fördjupade revisionsprojekt
Nedanstående tabell visar vilka granskningar som genomförts under året samt vilka de
överlämnats till. Samtliga rapporter överlämnas till kommunfullmäktige for kännedom

Genomforda granskningar
Uppföljning av genomförda granskningar

Overlämnad till
Arbete- och väl€ärdsnämnden
Bam- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Arbete- och välEärdsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Styrelsen för AB Kristianstad-
byggen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige

Revisorernas rapporter finns tillgängliga på bUDs://ww.kristianstad.se/svAommurl och.
olitik/oolitik-och-demokrati/namnder/kommumevisionen/

Förstudie avseende införandet av GDPR

Granskning av uppRöljningsarbete samt beställningar
inom IFO med inriktning mot familjehemsarbete

Granskning av hantering av konst
l

Granskning av styming och ledning inom miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden

Granskning av bam- och utbildningsnämndens ar-
beterörande säkerheteniskolor
Granskning av skolplikten

Oversiktlig granskning av momshantering

Arbetet med införandet av GDPR -- förstudie avse-
ende AB Kristianstadbyggen

Granskning av delegation av beslutanderätt inom
tekniska nämnden

Granskning av färdtjänst

Utöver detta har revisionen även en pågående förstudie gällande NIS-direktivet som avslutas
under år 2020. Revisionen har även genomfört en översiktlig granskning av samtliga
nämnder och bolag som beskrivs i avsnitt 2. Nedan redovisas väsentliga punkter från ge-
nom Hörda granskningar för de fördjupade revisionsprojekten. Revisorerna /za/. e/'Åå//f/ svar
fån berörda }läittttder och bolag gned vidtagna åtgärder med attledning av genomförd
gra+lskning.

Uppföljning av genomförda granskningar
Granskningen avsåg en uppföljning av lyra tidigare genomförda granskningar; Grans#n//zg av
hanteringen av anmälningar om misstankar att barltfar illa tän h 2Q\ S, Glanslcning av tillsyn
och insyn ij'istående verksamheter frän & 2Q\ 5, Gtartskning av tekniska }lälntldetts lednittg och
s4rn/ng från år 20 15 samt Grans#n/ng av Bygg/ovsp/ocesse/v från år 20 1 6. Erfar genomford re-
vision bedömer vi att arbete- och välEärdsnämnden samt byggnadsnämnden har vidtagit åtgärder
med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer utifrån genomförda granskning-
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ar. Vi bedömer att bam- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden delvis har vidtagit åt
gärder med hänsyn till revisoremas synpunkter och rekommendationer utifrån genomförda
granskningar.

Förstudie avseende införandet av GDPR
Efter genomförd förstudie bedömer vi att kommunstyrelsen och nämndema bedriver ett ända-
målsenligt och heltäckande arbete gällande GDPR och att åtgärder har vidtagits for att efterleva
de nya reglema. Kommunen har generellt sett tagit ett helhetsgrepp på frågoma kring skyddet
av personuppgifter och har ett detaljerat behandlingsregister på plats i form av eu digitalt verk-
tyg och har ett outsourcat dataskyddsombud som redan genomfört tillsyn med åtföljande rapport
med åtgärdsförslag. Vidare är kontrollen generellt sätt god inom organisationen och åtgärder har
vidtagits på central nivå för att säkerställa att processer och säkerhetskultur kring personupp-
giRsbehandling kommer på plats.

Granskning av uppföljningsarbete samt beställningar inom IFO med inriktning
mot familjehemsarbete
Efter genomförd granskning bedömer vi att arbete- och välBärdsnämnden delvis har en tillfred-
ställande handläggning och uppfoljning av ärenden där familjehem eller konsulentstödda famil-
jellem är huvudsaklig insats. Bedömningen grundas bland annat på att det görs kontinuerliga
uppföljningar inom flera områden samt att det finns rutiner. Det saknas dock i flera delar en in-
dividuell prägel på målen i insatsema vilket gör au dessa blir svåra att kontrollera och folja upp.
Vi konstaterar att nämnden i flera delar gör ett gott arbete och att det arbete som redan påbörjats
vad gäller individuella målsättningar i insatser kommer att förbättra verksamheten på sikt.

Granskning av hantering av konst
Efter genomförd granskning bedömer vi att kultur- och fritidsnämnden i allt väsentligt har en
ändamålsenlig hantering av kommunens konst. Bedömningen grundas bland annat på att regle-
mentena inte har blivit reviderade de senaste åren och att nämnden inte följer kommunens rikt-
linjer för inventarieredovisning. Vi ser det som positivt att det pågår ett arbete med att revidera
avtalet mellan Regionmuseet och nämnden samt reglemente for konstkommitt6n. Vidare grun-
das bedömningen på att konsten förtecknas på ett ändamålsenligt sätt samt att förvaring, under-
håll, upphängning och försäkring av kommunens konst sker på ett ändamålsenligt sätt.

Granskning av styrning och ledning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden samt
byggnadsnämnden
Efter genomförd revision bedömer vi att miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämn-
den inte helt säkerställer en ändamålsenlig styming och ledning av verksamheten. Målen Rör
båda nämnderna är tydliga och de konkretiseras genom mätbara indikatorer och indikatorvärden
men nämndema behöver ytterligare arbeta med att förankra kommunens övergripande mål
bland medarbetarna på förvaltningen. Utifrån genomförd stickprovsgranskning Rör miljö- och
hälsoskyddsnämnden bedömer vi att det inte tydligt framgår inom vilket lagrum och vilket
ärende i delegationsordningen som beslutet fattats mot. Båda nämnderna får löpande informat-
ion om såväl verksamhet och ekonomi under sina sammanträden. Vi anser inte att nämndema
helt följer kommunens riktlinjer för styming och god ekonomisk hushållning. Slutligen behöver
rutiner och processkartläggning utvecklas.

Granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete rörande säkerheten i skolor
Efter genomförd granskning bedömer vi att barn- och utbildningsnämnden inte helt bedriver ett
systematiskt kvalitetsarbete som förebygger, förhindrar och hanterar säkerheten i kommunens
skolor. Det Hinns krisplaner för de skolor som varit del av granskningen men ingen av skolorna
har dokumenterat någon utvärdering av risker och sårbarheter för verksamheterna. Vidare anser
vi att det inte sker någon tillräckligt systematisk uppföljning av krisplanema med tillhörande
risker och sårbarheter samt att kvaliteten i dessa inte är föremål för uppföljning. Det finns upp-
rättade planer för diskriminering och kränkande behandling och dessa följs upp årligen. Det
finns inte några säkerhetsrutiner för skolomas lokaler. Endast en av fem skolor har inrymnings-
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planer trots att detta är fastställt av kommunens Bah- och utbildningsförvaltning. Vidare saknas
det handlingsplaner för rapportering av hot i verksamheten. Det saknas även systematiserade
och fmtställda rutiner för att ta emot och hantera allvarliga hot mot verksamheterna.

Det saknas utbildnings- och övningsplaner Rör samtliga skolor i granskningen. Vidare genom-
förs varken utbildningar eller övningar som riskförebyggande åtgärder samt att det saknas
utbildningsprogram Rör personal i säkerhetsrutiner eller säkert arbetssätt för att förebygga hot
och våld. Det Hinns stöd att tillgå för personal och elever, men varken dokumentation, intervjus
var eller enkätsvar på att det sker på ett systematiskt sätt. Det tycks Hinnas en fragmentering
mellan anställda gällande vilket stöd som kan erbjudas.

Revisorerna har i mars år 2020 erhållit svar från BUN med en beskrivning av en rad olika åtgär
der Rör att ytterligare stärka säkerheten i skolorna i enlighet med revisoremas rekommendation-
er

Granskning av skolplikten
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att bam- och utbildningsnämnden inte säker-
ställer ändamålsenliga rutiner för att säkerställa elevemas skolplikt och rätt till utbildning. Barn-
och utbildningsnämnden har enligt skollagens kap 1 9 $ ett ansvar for att utbildningen inom
skolväsendet i kommunen ska vara likvärdig. Ett sätt att säkerställa likvärdighet avseende skol-
plikt är att skolenhetema arbetar med gemensamma eller liknande rutiner för att säkerställa ele-
vernas skolplikt. Vi kan konstatera att det Hinns ett flertal rutiner i arbetet med att bevaka skol-
plikten och att dessa rutiner är kända och i huvudsak följs. Men för vissa kritiska moment sak-
nas rutiner, vilket medför en risk att skolplikten inte bevakas för samtliga elever som är folkbok
Hörda i kommunen. Det gäller specifikt elever som for närvarande inte är skolplacerade vid sko-
lor i kommunen utan registrerade vid fiktiva enheter för utlandsvistelse eller okänd vistelse i det
elevadministrativa systemet. Avsaknaden av dessa rutiner är en allvarlig brist i arbetet med att
säkerställa elevernas skolplikt och rätt till utbildning.

Revisorerna har i mars år 2020 erhållit sval från BUN med en beskrivning av en rad olika åtgär-
der Rör att säkerställa rutiner för skolplikten i skolorna i enlighet med revisorernas rekommen-
dationer.

Oversiktlig granskning av momshantering
Ef:ter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen i huvudsak har tillsätt en tillräcklig
och ändamålsenlig intern kontroll avseende momshanteringen. Kommunledningsförvaltningen
har god kunskap i de momsfrågor som uppkommer i verksamheten och arbetar aktivt för att för-
bättra rutiner, system och medarbetarnas kunskap i momsfrågor. Kommunens rutinbeskrivning-
ar är tydliga och adekvata för ändamålet. Det decentraliserade momshanteringen där Rörvalt-
ningama ges stort ansvar för att säkerställa en korrekt momshantering medför dock viss risk för
individuella misstag i momshanteringen hos förvaltningama. Det finns förbättringspotential vad
gäller kommunens dokumenterade information om materiella momsfrågor.

Kommunen gör i huvudsak momsavdrag och begär momsersättning på ett korrekt och ända-
målsenligt sätt. Kommunens fördelning av momsavdragen mellan afRärsmomssystemet och
kommumnomssystemet bör förbättras. Kommunen har även i huvudsak goda kunskaper och ru
liner för att säkerställa att den särskilda momsersättningen vid upphandling samt vid hyra av
särskilda boenden hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.

Det finns en risk att det förekommer brister i kommunikation mellan förvaltningarna som kan
leda till felaktig momsåtersökning, då granskningen påvisat att så sker.

,#«,6$
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Arbetet med införandet av GDPR -- förstudie avseende AB Kristianstadbyggen
Efter genomförd granskning bedömer vi att ett ändamålsenligt och heltäckande arbete gällande
GDPR har bedrivits samt att åtgärder har vidtagits för att efterleva de nya reglerna. Bolaget har
generellt sett tagit ett helhetsgrepp på frågoma kring skyddet av personuppgiRer och har ett be-
handlingsregister på plats. Kontrollen är generellt sett god inom organisationen och åtgärder har
vidtagits Rör att säkerställa att kunskap kring personuppgiRsbehandling kommer på plats, exem-
pelvis genom utbildningar.

Granskning av delegation av beslutanderätt inom tekniska nämnden
Efter genomförd revision gör vi bedömningen att tekniska nämnden inte helt säkerställt att dela
gabon av beslutsrätt inom nämndens verksamhetsområde är lag- och ändamålsenlig. Nämnden
följer kommunallagen i förhållande till vilka ärenden som beslutanderätten inte Bar
delegeras. Däremot tydliggörs det inte i delegationsordningen i vilka ärenden beslutanderätten
inte Bar delegeras inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har inte beslutat om i vilken
utsträckning delegerade beslut ska anmälas/återrapporteras i enlighet med kommunallagen. Vi
ser dock av protokoll med tillhörande handlingar att delegationsbesluten de facto redovisas i
handlingama. Det förekommer inte några delegerade beslut som inte arunäls till nämnden och
som protokollförs särskilt. För vissa ärenden Hinns beslutade beloppsgränser medan det för
andra områden inte finns någon begränsning. Vi kan inte heller se några beloppsgränser Rör
övriga upphandlingar som inte ligger i nämndens investeringsbudget. l övriga ärenden anser vi
att delegationsordningen innehåller en ändamålsenlig delegation.

Granskning av färdtjänst
Vår bedömning är att närdqänsten till stor del bedrivs ändamålsenligt i Kristianstads kommun.
Kommunen har till stor del fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen med Region Skåne.
Deltagandet vid Skånetrafikens råd är högt men för att säkerställa en god kontinuitet i färdtjänst-
frågorna behöver ljänsten som kontaktperson tillsättas. Vi bedömer även att det är viktigt att sä-
kerställa en god intem kommunikation mellan berörda tjänstemän och ledamöter inom kommu-
nen så att förutsättningarna för en effektiv politisk hantering av närdqänstfrågor samt en
aktiv dialog med Skånetrafiken skapas. Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Kristi-
anstads kommun är tydlig och även av kommunen upplevs som tydlig. Vi bedömer att ansvars-
fördelningen till stor del fungerar i praktiken och att kommunen behöver säkerställa sin kom-
munikation till kundema så att dessa fär rätt information om aktuellt regelverk. Den ekonomiska
modell som finns i överenskommelsen tydliggör vilka kostnader som kommunen ska betala. Vi
konstaterar att underlag Rör uppföljning tillhandahålls av Skånetrafiken till stor del i enlighet
med överenskommelsen. Vi bedömer att uppföljningen inte används för att genomföra
förbättringsåtgärdervid behov.

5. Revisorernas resurser
Under 20 19 har revisorerna bl a deltagit på utbildningar som t ex ReVisionära Arenan som in
nehöll nyheter inom revisionsområdet.

Kommunrevisionen haft ett budgeterat anslag för revisionens verksamhet under 20 ] 9 på 2,7
mnkr och utfallet blev enligt budget. PwC har biträtt oss i revisionsarbetet under 20 1 9.
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi ser dock att 

förvaltningsberättelsen kan utvecklas till kommande år genom att ytterligare inkludera 

koncernperspektivet i förvaltningsberättelsen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.  

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att resultatet är förenligt med det finansiella målet som fullmäktige fastställt i 

budget 2019.  

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda 

verksamhetsmålen i budget 2019. 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.  

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi noterar att kommunen 

inte redovisat leasingen av specialfastigheter som finansiell leasing i balansräkningen 

vilket ger en för lågt upptagen skuld om 189 mnkr samt för låga anläggningstillgångar 

om 189 mnkr.  
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning.  

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas 

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 

revisionsberättelsen.  

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2020-03-18 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-15. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör och redovisningschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Årets resultat uppgår till 77,3 mnkr för år 2019 (2018: 109,1 mnkr).  

 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens 

verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 

ekonomisk ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 

kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om kommunens förväntade utveckling.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

samt sjukfrånvaron. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av 

betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 

bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.  

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 

balanskravsjusteringar och resultatet.  

Vi noterar att koncernperspektivet kan utvecklas ytterligare i förvaltningsberättelsen till 

kommande år. 

Upplysningar lämnas i förvaltningsberättelsen om privata utförare som inte ingår i den 

kommunala koncernen men som är av väsentlig betydelse för bedömningen av 

kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.  
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Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi ser dock att 

förvaltningsberättelsen kan utvecklas till kommande år genom att ytterligare inkludera 

koncernperspektivet i förvaltningsberättelsen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.  

 

God ekonomisk hushållning 

 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella perspektiv och mål 

för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 

Perspektiv Mål Måluppfyllelse 

Ekonomi Ekonomisk kontroll under 
verksamhetsåret 

Uppfyllt 

Ekonomisk kontroll över 
tiden 

Uppfyllt 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Av den framgår att perspektiven 

medborgare, utveckling och medarbetare bedöms som delvis uppfyllda.  

Perspektiv Mål Kommunstyrelsens 
sammanfattande bedömning 

Medborgare Nöjda och stolta 
medborgare 

Delvis uppfyllt 

Ökad utbildningsnivå 

Aktiva och trygga 
medborgare 

Information och 
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Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis 

är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.  

 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Uppgifter om 

revisionsarvode framgår, detta ska dock redovisas i egen not och enbart avse avgifter 

för revisionen av räkenskaperna. Inga väsentliga avvikelser är noterade.  

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har följande iakttagelser noterats: 

Leasing 

Kommunen leasar specialfastigheter av det kommunala bolaget Specialfastigheter i 

Kristianstad AB. Under 2019 har avtalen analyserats och bedömning har gjorts att de 

ekonomiska riskerna och fördelarna förknippade med de uthyrda tillgångarna förts över 

till hyrestagaren (kommunen) och ska således redovisas som finansiell leasing. 

service med hög 
tillgänglighet 

Aktiva insatser för 
hållbar miljö 

Utveckling Växande Kristianstad Delvis uppfyllt 

God företagsamhet 

Förbättrad 
infrastruktur 

Medarbetare God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse 

Delvis uppfyllt 

Ökad delaktighet, ökat 
medskapande och 
ansvarstagande 
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Kommunen har inte redovisat detta som finansiell leasing per 2019-12-31 vilket innebär 

att det i bokslutet är en för lågt upptagen skuld om 189 mnkr samt är 

anläggningstillgångarna för lågt upptagna om 189 mnkr. 

 

Avsättningar 

Kommunen reserverade under år 2018 för osäkra fordringar uppgående till 9 mnkr 

avseende garantiåtgärd för Nosabyskolan. Totalt uppgår fordran 2019 till 18,6 mnkr och 

nedskrivning har skett med 100 % av de nedlagda utgifterna med hänvisning till 

försiktighetsprincipen samt i enlighet med kommunens rutin för fordringar där 100 % ska 

skrivas ner om den är äldre än 1 år. Motpart har bestridit kundfakturan då denne inte 

anser att det avser ett garantiarbete. Vi inhämtade 2018-12-31 uttalande från 

kommunens juridiska rådgivare. Inget ytterligare har enligt uppgift från kommunen hänt i 

ärendet sedan dess. Vi bedömer reserveringen som rimlig. 

Avsättningen för Torsebrobadet uppgår till 4,1 mnkr vilket avser ett åtagande som 

kommunen har mot Torsebrobadet i form av investeringsbidrag under förutsättningen att 

Torsebro Friluftsbad Ekonomisk förening genomför vissa åtgärder. 

Resterande avsättning under året om 2,1 mnkr avser en utställd garanti för att 

säkerställa del av basfinansieringen för projektet ”Orangea staden” med 1 mnkr om 

projektet inte kan finansieras med sponsrade medel från näringslivet, en avsättning för 

åtagande mot Kristianstad Tennisklubb om 0,3 mnkr och Konkurrensverket 0,8 mnkr i 

upphandlingsskadeavgift.   

Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om 

kommunal bokföring och redovisning. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 

erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av 

årsredovisningen. 

Sammanställda räkenskaper  

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och 

omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående 

räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed. Konsolideringen innefattar de 

företag som enligt kraven i RKR R16 Sammanställd redovisning ska ingå.  

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.  

Uppgift om redovisning av hyres-/ leasingkontrakt för fastigheter enligt RKR R5 lämnas 

inte.  
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Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi noterar att kommunen 

inte redovisat leasingen av specialfastigheter som finansiell leasing i balansräkningen 

vilket ger en för lågt upptagen skuld om 189 mnkr samt för låga anläggningstillgångar 

om 189 mnkr.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

10 

Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
Finansiella mål 
 
 
 
Verksamhetsmål 

 

 

 

 

Uppfyllt 
 

 
Delvis uppfyllt 

 
 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 
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Lena Salomon 
Uppdragsledare 

 Mattias Johansson 
Projektledare 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Kristianstad kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från år 2019. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  

 



Kristianstads
kommun

Lelimannarevisorerna i
Kristianstads Kommunföretag AB

Till årsstämman i Kristianstads
Kommunföretag AB
Org nr 556436-38oi

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år zoig
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer 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 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 fi'ån ekonomisk synpunkt tillfl'edsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 2020-03-t6

Sven Gunnar Linn Göran Sevebrant
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Kristianstads Kommunföretag AB, org.nr 556436-3801 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Kristianstads Kommunföretag AB för 
år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Kristianstads Kommunföretag AB för år 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
 
Kristianstad den 18 mars 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
 
Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor 



Kristianstads
kommun

Lekmannarevisoi emma i
Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag

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

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Gransjcningsrapport för år zoig
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Kristianstads Industribyggnadsaktiebolags 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 verlwamheten.

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 tillfl'edsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 2020-03-og

Göran Sevebrant

Bill NilssonSven-Ove ReimersGunilla Björ







Kristianstads
kommun

Lejimannarevisorerna i
Aktiebolaget Kristianstadsbyggen

Till årsstämman i Aktiebolaget
Kristianstadsbyggen
Org nr 556054-l88g

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 20ig
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 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 förstudie och nulägesbeskrivning avseende införandet av GDPR.

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

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 2020-03-io

Sven Gunnar Linna Göran Sevebrant fredrik Berndt

Gunilla Björck Bill Nilsson

ähnsson
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i AB Kristianstadsbyggen, org.nr 556054-1889 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för AB Kristianstadsbyggen för 
räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31 december 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för AB Kristianstadsbyggen för räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31 
december 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 17 mars 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson, huvudansvarig revisor     Robin Persson 
Auktoriserad revisor       Auktoriserad revisor 



Kristianstads
kommun

Lekmannarevisorerna i
Aktiebolaget Allön

Till årsstämman i Aktiebolaget Allön
Org nr 556097-2365

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 20ig
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer 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 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 tillfl'edsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 2020-03-io

Sven (]hnnar Linna Göran Sevebrant i; 

Bill NilssonGunilla Bji

Per-lngvafJoh#sson
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i AB Allön, org.nr 556097-2365 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AB Allön för räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31 december 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Allöns finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AB Allön. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB 
Allön enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för AB Allön för räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31 december 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB Allön enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 17 mars 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor 

 

 



Kristianstads
kommun

Lejcmannarevisorerna i
Specialfastigheter i Kristianstad AB

Till årsstämman i Specialfastigheter i
Kristianstad AB
Org nr 55676i-8t28

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport for år zoig
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 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 ä'ån ekonomisk synpunkt tillit'edsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 2020-03-lo

Bill NilssonGunilla Björck

1".'-:««'#:''"l,;;'«
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Specialfastigheter i Kristianstad AB, org.nr 556761-8128 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Specialfastigheter i Kristianstad AB för räkenskapsåret 1 januari 
2019 till 31 december 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Specialfastigheter i Kristianstad ABs finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Specialfastigheter i 
Kristianstad AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Specialfastigheter i Kristianstad AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Specialfastigheter i Kristianstad AB för räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31 december 2019 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Specialfastigheter i Kristianstad AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 17 mars 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor 



Kristianstads
kommun

Lekmannarevisorerna i
C4 Parkerings -AB

Till årsstämman i
C4 Parkerings AB
Org nr 556872-9783

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Gransjiningsrapport för år zoig

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat C4
Parkerings 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.

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

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 2020-03-lo

Sven Gunnar Linna

Per-lngvat)ohhlsson

BerndtFredrikGöran Sevebrant
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i C4 Parkerings AB, org.nr 556872-9783 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för C4 Parkerings AB för räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31 
december 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av C4 Parkerings ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för C4 Parkerings AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till C4 
Parkerings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för C4 Parkerings AB för räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31 december 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till C4 Parkerings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 18 mars 2020 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor 

 

 



Kristianstads
kommun

Lekmannarevisorerna i C4 Energi .AB

Till årsstämman i C4 Energi AB
Org nr 556222-2223

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Gransjcningsrapport för år 20ig

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lej<mannarevisorer hat' granskat C4
Energi Aktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD svaiai föi 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.

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 2020-03-og

Göran Sevebrant Fredrik Berndt

Gunilla Bjönik Sven-Ove Reimers Bill Nilsson







Kristianstads
kommun

Lekmannarevisoremta i
C4 Elnät.Aktiebolag

Till årsstämman i C4 Elnät AB
Org nr 556496-0044

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Gransjiningsrapport för år aoig
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat C4
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.
Lelcmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verj<samheten 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 från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 2020-03-og

rrddrik BerndtGöran Sevebrant

Gunilla Björck Bill Nilsson

Per-lngv+hJf)hnsson







Kristianstads
kommun

Lejcmannarevisorerna i Kristianstads
Biogas AB

Till årsstämman i
Kristianstads Biogas AB
Org nr 556792-7875

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Gransjiningsrapport för år zoig

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorel 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.
Lelanannarevisorernas 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.

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 2020-03-og

Sven Gungar Linna Göran Sevebrant

Bill Nilsson

Per-lngv







Kristianstads
kommun

Lekmannarevisorerna i
Kristianstads Renhållning .AB

Till årsstämman i Kristianstads
Renhållning AB
Org nr 556002-3i36

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 20ig
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer hai 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 hai 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 intel'na kontroll har varit tillräcklig

Kristianstad 2020-03-og

Göran SevebrantSven Gunnar Linna

Gunilla Bjöd Bill Nilsson

Per-lngvadJohdsson
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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 zoig
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 n samverkande kommuner. Värdkommun för denna
nämnd är Kristianstads kommun.

Hjälpmedelscentrum Ostra Skåne (HOS) redovisade ett resultat för driftverksamheten på
-96 tkr, för serviceverksamheten ett resultat på t28 tkr, för transportverksamheten eU resultat
på t38 tkr och hemtransport ett resultat på - 10 th'. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat
på 287 tkr. Det sammanlagad resultatet är 446 tla.

Uppföljningen av nämndens styrkort visar att måluppfyllelse till största delen har
uppnåtts i perspektiven medborgare, utveckling och medarbetare. Målupp®llelsen har
inte uppfyllts avseende perspektivet ekonomi.

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

För revisorerna i Kristianstads kommun

2020-03-o9

Svan Gulbnar Linna
Ordförande

Göran Sevebrant
Vice ordförande
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2020-03-09

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunfullmäktige och
revisorer i Region Skåne

Granskning av gemensam nämnd for fastighets- och
arbetsplatsanknutna tjänster 2019

Region Skåne och Kristianstads kommun har kommit överens om att från och med
2012-01-0 1 inrätta en gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna
tjänster. Värdkommun Rör denna nämnd är Kristianstads kommun.

Den Gemensama nämnden visar ett resultat om 0 kr Rör 20 19

Rådhus Skåne
Intäktema uppgår till 39,7 mnkr där arbetsplatsintäkter uppgår till 1 8 mnkr vilket
innebär en kostnad på 25 tkr per arbetsplats 20 1 9. Resterande del av intäktema utgörs
till största delen av hyresintäkter och rörliga serviceintäkter.

Vi har enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av
verksamheten. Vi tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet for år 20 19

För revisorerna i Kristianstads kommun

Sven Gungar Linna, ordförande
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