Revisorerna i Kristianstad kommun
Till
Fullmäktige i Kristianstad kommun
organisationsnummer 212000-0951

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och de gemensamma nämnderna samt genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga
från PwC som biträder revisorerna.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020.

 Signerat

•

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning
om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.

•

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2020.

•

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2020.

•

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans år 2020.

•

Nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 28,3 mnkr. Arbete- och
välfärdsnämnden redovisar ett budgetunderskott med -30 mnkr varför
verksamheten inte i rimlig grad kan verifiera att förvaltningen skett på ett från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I delårsrapporten prognostiserade
ett underskott med -12 mnkr och nämnden redovisade svårigheten att
prognostisera verksamheten.
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•

Den interna kontrollen hänförlig till tekniska nämndens förvaltning har inte
varit tillräcklig under år 2020 mot bakgrund av att nämnden inte i tillräcklig
grad fokuserat sin rapportering på måluppfyllelse och resultat samt att
tillräckligt tydliga åtgärder inte vidtagits för att nå målen. Vi ser mycket
allvarligt på att tekniska nämnden haft en bristande intern kontroll av
investeringsprojektet CRV. Tekniska nämnden har i sin roll som utförande
nämnd, utifrån beslutad ekonomisk omfattning på investeringen, inte haft en
tillräcklig dokumenterad styrning, rapportering, och uppföljning.
Vi konstaterar att nämnden först i december 2020 initierat en utredning
gällande CRV. Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2021-03-25 § 38
beslutat om ett antal åtgärder med anledning av uppkomna brister i den
interna kontrollen gällande denna typ av projekt.

•

Vi gör även bedömningen att kommunstyrelsen, mot bakgrund av sin
uppsiktsplikt, borde ha haft en mera ändamålsenlig dokumenterad uppföljning
och kontroll av CRV-projektet i sin roll som ägare av investeringsprojektet. Vi
gör också bedömningen att kommunstyrelsen, inom ramen för detta ansvar,
borde ha säkerställt en tillräcklig insyn i organisationen för styrning och
ledning av projektet.

I övrigt bedömer vi sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
I övrigt bedömer vi att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och de
gemensamma nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020
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Kristianstad kommun
2021-03-31

Sven-Gunnar Linné
Ordförande

Göran Sevebrant
Vice ordförande

Bill Nilsson

Fredrik Berndt

Sven-Ove Reimers

Per-Ingvar Johnsson

__________________________
Roland Krantz
vald av KF 2021-02-09 § 12

Bilagor
Till revisionsberättelsen hör bilagorna
-

Revisorernas redogörelse, bilaga 1

-

Granskning av årsredovisning, bilaga 2

-

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna och auktoriserad revisors
revisionsberättelser i bolagen, bilaga 3-14

 Signerat

2021-03-31 15:45:47 UTC

Oneflow ID 1747357

Sida 3 / 61

1. Revisorernas redogörelse Kristianstad år 2020 slutlig PDF (11 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner CF5211BA372AC117B7B59E58F70DF70659B03A2A25BEAB35C5ACDDCC326C1634

2. Granskningsrapport ÅR 2020 Kristianstad slutligt ex PDF (9 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 618EA316A2DAE6E457848130406075F675211EEFD19F9D44B262D59A3D4E7ABD

3. Granskningsrapport och RB Kristianstad kommunföretag PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 62FBD05FE691E161E5E20381DE087CCBA534BFB1C8F144136470AC15D1115CD4

4. Granskningsrapport och RB C4 Elnät PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner F1FD705BADE4A8CD5CCA0826A65671BC6A9D22272C5EEB6EED9C6FFA87E8B760

5. Gransknigsrapport gemensam nämnd PDF (1 sida, bifogade nedan)
 Ladda ner 8EABDF1A60ACB7E946463CF920892306A996518C9351E8F4C960D50402066DC9

6. Gransknigsrpaport Östra Skånes hjälpmedelsnämnd PDF (1 sida, bifogade nedan)
 Ladda ner D951124C98336AE60CD225C6C575F318536B4333E0C3172C78AC66EE4C5FD9E7

7. Granskningsrapport och RB C4 Parkering AB PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 362B691E2B19014C1774CAEE72DC2EFEEFB619BF018D4BF6656A40965C27ABAA

8. Granskningsrapport och RB Kristianstad Renhålling AB PDF (4 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner D91B15CBA382B5ABAEC641090D0FF9C8C3253297F0083E9BF8727E48D18F5DF3

9. Granskningsrapport och RB ABK och Personalstiftelse PDF (6 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 4C1FC675145A90930F5F17EB3CA33621F188012F441984ECC1F83F6D8BF0B996

10. Granskningsrapport och RB Allön PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner E19EE03D3C58CFD9E60F068BC76214287A42482656EFA0804A364D50C36607BC

11. Granskningsrapport och RB C4 Energi PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 99409295A14968A66E80217F39C8F01E3639FE7EB25A8513DE620ED5C4792BF3

12. Granskningsrapport och RB Kristianstad biogas AB PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner CEB5EA3FDEACF7661919914C27CC3724E133FEA2C9DDE7DB6BF9FE60F893E7B5

13. Granskningsrapport och RB Kristianstad Industribyggnadsaktiebolag PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 95FCD497397F5181FAD36C38A7026BAB8F06B5DABBFE256EA034D11277D63D55

14. Granskningsrapport och RB Specialfastigheter AB PDF (3 sidor, bifogade nedan)
 Ladda ner 25C750A25BCDABD2A934A0517F22706E8BE108ED1F91C77CDAB1C1502583851E
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Deltagare
KRISTIANSTAD KOMMUN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 12:18:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Bill Nilsson

Datum

Bill Nilsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 12:47:32 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN GUNNAR LINNÉ

Datum

Sven Linné
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 12:12:01 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK BERNDT

Datum

Fredrik Berndt
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 12:13:14 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Sevebrant

Datum

Göran Sevebrant
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: ROLAND KRANTZ

Datum

Roland Krantz
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 13:20:09 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER INGVAR JOHNSSON

Datum

Per-Ingvar Johnsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 12:46:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SVEN OVE REIMERS

Datum

Sven-Ove Reimers
Leveranskanal: E-post
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Revisorernas redogörelse för år 2020
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Syfte
Syftet med revisorernas redogörelse är att på ett överskådligt sätt redovisa
genomförda granskningsinsatser under året och att följa upp revisionsplanen.
Revisorernas redogörelse är en komplement till revisionsberättelsen.

Den förtroendevalda revisorns uppdrag
Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I
uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
ansvarsområden i den utsträckning som följer av God revisionssed. Revisorerna har
att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om
nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig. Revisorernas uppdrag i
kommunala bolag och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden
är att en lekmannarevisor inte granskar räkenskaperna. Det uppdraget har en
auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets interna kontroll har såväl
lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor .

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga
Förtroendevalda revisorer för 2020 har varit:
●
●
●
●
●
●
●
●

Sven Gunnar Linné (ordf)
Göran Sevebrant (vice ordf)
Sven-Ove Reimers
Bill Nilsson
Fredrik Berndt
Per-Ingvar Johnsson
Gunilla Björk tom. 2020-12-09
Roland Krantz from. 2021-02-09

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och
pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen och god revisionssed.
De förtroendevalda revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under år
2020.

 Signerat
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Revisionsinsatser år 2020
Revisionens anslag
För år 2020 var revisionens totala anslag 2 758 tkr. Utfallet för året uppgår till 2 737
tkr.

Koppling till riskanalys
2020 års revisionsinsatser bygger på en dokumenterad riskanalys.

Redovisning av Årlig granskning
Grundläggande granskning
Grundläggande granskning har genomförts av samtliga styrelser och nämnder. Den
grundläggande granskningen innehåller:
●
●

Granskning av måluppfyllelse
Granskning av styrning och intern kontroll

Under 2020 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 genom bland annat verksamhetsbesök, möten med nyckelpersoner
inom nämnder och bolag samt genomläsning av protokoll, enskilda ärenden,
rapporter eller utredningar.
Inom den grundläggande granskningen för 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 revisorerna:
●
●
●
●
●

följer verksamheten (dokument, ärenden, beslut, besök mm)
har dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag, ansvar,
styrning och resultat
bedömer förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll
verifierar vid behov genom granskningsinsatser (t ex om beslut verkställs och
mål uppnås, om system och rutiner inom redovisningsområdet fungerar etc.)

Mot bakgrund av Covid-19 har många aktiviteter under året blivit inställda, såsom de
sedvanliga revisionsmötena gällande samverkanskommuner i nordöstra Skåne
(Hässleholm, Hörby, Osby, Bromölla, Perstorp och Östra Göinge). Revisorerna har
under året deltagit på möten med Region Skånes revisionskontor gällande
revisionsamverkan samt medverkat i en samgranskning med andra kommuner och
Region Skåne.
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En särskild bolagsdag har genomförts för att revisorerna ska informera sig om
bolagens verksamhet.
PwC har även på uppdrag av revisorerna i Kristianstad kommun för år 2020
genomfört en översiktlig granskning av nämnder och bolag där syftet är att ge
kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelsen. Den
översiktliga granskningen har omfattat kommunens samtliga nämnder och helägda
bolag. Revisionsfrågan har varit: Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning
skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
med tillräcklig intern 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
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder kan helt eller delvis verifiera att dess
förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2020.
Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen
skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020.
Nämnderna sammantaget redovisar ett överskott på 28,3 mnkr. Arbete- och
välfärdsnämnden redovisar ett budgetunderskott med -30 mnkr varför verksamheten
inte i rimlig grad kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. I delårsrapporten prognostiserade ett underskott med -12 mnkr
och nämnden redovisade svårigheten att prognostisera verksamheten.
Den interna kontrollen hänförlig till tekniska nämndens förvaltning har inte varit
tillräcklig under år 2020 mot bakgrund av att nämnden inte i tillräcklig grad fokuserat
sin rapportering på måluppfyllelse och resultat samt att tillräckligt tydliga åtgärder
inte vidtagits för att nå målen.
Kommunstyrelsens och övriga nämnders interna kontroll har helt eller delvis i rimlig
grad varit tillräcklig under år 2020.
Granskning av delårsrapport och årsredovisning
Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och
årsredovisning är upprättade i enlighet med LKBR och god redovisningssed i
kommunal verksamhet. Granskningen utgår från riskanalysen.
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Nedan redovisas innehållet i revisorernas delårsutlåtande:
●

●

Vi bedömer att det prognostiserade utfallet för måluppfyllelsen delvis är
förenligt med de finansiella mål som fastställts av fullmäktige i budget 2020.
Bedömningen grundar sig på att målet ekonomisk kontroll under
verksamhetsåret prognostiseras att delvis uppnås. Beträffande nämndernas
resultat i förhållande till budget konstateras att den sammanlagda avvikelsen
förväntas uppgå till -16 mnkr vilket ger en röd indikator under målet
ekonomisk kontroll under verksamhetsåret.
Vi bedömer, utifrån delårsrapporten, att verksamhetens prognostiserade
utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget år
2020. Detta baseras på att perspektiven medborgare, medarbetare och
utveckling delvis prognostiseras att uppnås

Vid delårsbokslutet per augusti uppgick investeringarna till 46 % av årsbudgeten.
Den främsta orsaken till den låga genomförandegraden tidsförskjutning i
skolprojekten och att den nya helikopterbasen på Kristianstad Airport kommer
genomföras till merparten år 2021.
Nedan redovisas redovisas revisorernas bedömningar utifrån granskningen av
årsredovisningen:
●

●
●

●

●
●

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning
om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2020.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Lekmannarevision - granskning av bolag
Lekmannarevisorerna har uttalat sig i en granskningsrapport om bolagens
verksamheter sköts på ett ändamålsenlig sätt, om verksamheten sköts på ett från
ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är
tillräcklig.
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Inom ramen för lekmannarevisionen har 1 fördjupad granskning genomförts. Nedan
redovisas en sammanfattning i form av revisorernas missiv för denna fördjupade
granskning.
Förstudie och nulägesbeskrivning avseende arbetet med införandet av GDPR,
C4 Energi
Efter genomförd förstudie bedömer vi att det delvis sker ett ändamålsenligt och
heltäckande arbete gällande GDPR bedrivits och har åtgärder vidtagits för att
efterleva de nya reglerna.
Bedömningen grundas bland annat på att arbetet med en anpassning efter GDPR
påbörjats, men ännu inte nått i mål inom alla delar av organisationen. En förklaring
kan vara att den projektgrupp som initialt tillsattes numera inte finns kvar för att driva
det löpande arbetet. Ett resultat av detta är att det fortfarande finns områden där
bolaget ännu inte är i mål, exempelvis behandlingsregistret för Kundservice (och
delvis för HR), samt avsaknad av policys, dokumentation och rutiner för vissa
områden.
Fördjupad granskning
Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där
revisionen och lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande granskningen
inte är tillräcklig.
Nedan redovisas en sammanfattning i form av revisorernas missiv för respektive
fördjupad granskning.
Granskning av krisberedskap
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen har säkerställt att det
finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters
riktlinjer. Bedömningen grundas bland annat på att ansvar och roller inom
krisorganisationen är tydliga och det finns tydliga gränssnitt vad gäller hantering av
olika typer av händelser. Vidare arbetar kommunen med uppföljning och utvärdering
sam säkerställer att övning och utbildning utförs systematiskt. Risk- och
sårbarhetsanalys (RSA) genomförs systematiskt och är utformad i enlighet med
gällande riktlinjer. Kommunstyrelsen har säkerställt att intern och extern samverkan
sker ändamålsenligt i kommunen. Särskilt utmärkande för Kristianstad kommun är
nivån av systematiskt arbete som bedrivs inom krisberedskap, inom samtliga
granskade områden, såsom organisation, risk- och sårbarhetsanalys och
samverkan. Mycket av kommunens krisberedskapsarbete kan direkt härledas till den
genomförda risk- och sårbarhetsanalysen som på ett ändamålsenligt sätt ligger till
grund för övrig planering och prioritering av arbetet med krisberedskap.
Granskning av hemtjänstens kvalitet
Efter genomförd granskning bedömer vi att omsorgsnämnden inte helt säkerställer
en ändamålsenlig verksamhet genom en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning
av hemtjänstens kvalitet. Bedömningen grundas bland annat på att mål, indikatorer,
mätetal och aktiviteter finns avseende hemtjänstens kvalitet.
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Kvalitetsledningssystemet är dock endast under uppbyggnad. Uppföljningens
omfattning bedöms vara tillräcklig. Nämnd och förvaltning agerar tillsammans aktivt
kring hemtjänstens kvalitet och besluten är tydliga där det också framgår hur
nämnden prioriterar bland förbättringsförslag saknas.
Granskning av arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa
Efter genomförd granskning bedömer vi att barn- och utbildningsnämnden och
arbete och välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet för
barn och ungdomar med psykisk ohälsa. För kultur- och fritidsnämnden bedömer vi
att nämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av
fritidsgårdarna. Bedömningen grundas bland annat på att varje nämnd utför ett bra
arbete inom sitt respektive ansvarsområde, men att de skulle vinna på att hitta bättre
strukturer för att samverka både över förvaltningar och mellan nämnderna.
Strukturerna för samverkan i operativa ärenden mellan arbete och välfärd samt barn
och utbildning har förbättrats och formaliserats. Samtidigt saknas etablerade
samverkansstrukturer på politisk nivå samt att samverkan brister på förvaltningsnivå.
Granskning av underhåll av fastigheter
Efter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen och tekniska nämnden
delvis har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter.
Bedömningen grundas bland annat på att det finns en tydlig delegationsordning och
reglemente för tekniska nämnden som anger dess ansvar. Vi ser dock en avsaknad
av tydliga mål och indikatorer som avser specifikt underhåll. Vidare grundas
bedömningen på att det finns en långsiktig underhållsplan avseende kommunens
fastigheter. Underhållsplanen ses över kontinuerligt och tar hänsyn till både kort- och
lång sikt. Det finns ett visst eftersläpande underhåll eller en underhållsskuld.
Nuvarande nivåer av underhållsåtgärder är inte tillräcklig ställt mot det behov som
finns. Det finns en överensstämmelse mellan budget och genomfört underhåll.
Nedlagda resurser motsvarar dock inte fullt ut det identifierade behovet av
underhållsåtgärder. Bedömningen görs även mot bakgrund av att det redovisas
uppgifter om budget för planerat och löpande underhåll. I nämndens delår- samt
årsbokslut sker dock inte redovisningen på samma sätt vilket gör det svårt att följa
vilka resurser som lagts på underhåll.
Granskning av utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och unga
Efter genomförd revision gör vi bedömningen att arbete- och välfärdsnämnden inte
helt säkerställer en ändamålsenlig handläggning av utredningar med avseende på
följsamheten till utredningstider. Bedömningen grundas främst på att utredningar inte
inleds och genomförs inom den lagstadgade tidsgränsen i tillräcklig omfattning.
Flertalet försenade ärendena saknar beslut om förläggning. Vi har även noterat
mindre brister vid dokumentation av skyddsbedömningar. Vi bedömer att nämnden
kontinuerligt följer utredningstiderna och att åtgärder vidtas för ett förändrat
arbetssätt.
Granskning av intern kontroll attester
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och byggnadsnämndens interna
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kontroll avseende attester delvis är tillräcklig. Tekniska nämndens interna kontroll
bedöms som tillräcklig. Bedömningen grundar sig bland annat på att det har
beslutats om ett reglemente med tillämpningsanvisningar för fakturahanteringen. Vi
konstaterar dock att detta antogs år 2004 av kommunfullmäktige och ser, likt
kommunledningskontorets egen observation, att dessa styrdokument behöver
aktualiseras. Avseende detta är vår bedömning att kommunstyrelsen i enlighet med
3 § i reglementet för verifikationshantering borde initierat denna översyn redan när
ett nytt försystem för fakturor infördes för några år sedan. l detta arbete behöver
även roll och ansvarsbeskrivningarna ses över och aktualiseras.
Förstudie och nulägesbeskrivning avseende arbetet med införandet av GDPR
Efter genomförd förstudie bedömer vi att det delvis sker ett ändamålsenligt och
heltäckande arbete gällande GDPR bedrivits och har åtgärder vidtagits för att
efterleva de nya reglerna. Bedömningen grundas bland annat på att arbetet med en
anpassning efter GDPR påbörjats, men ännu inte nått i mål inom alla delar av
organisationen. En förklaring kan vara att den projektgrupp som initialt tillsattes
numera inte finns kvar för att driva det löpande arbetet. Ett resultat av detta är att det
fortfarande finns områden där bolaget ännu inte är i mål, exempelvis
behandlingsregistret för Kundservice (och delvis för HR), samt avsaknad av policys,
dokumentation och rutiner för vissa områden.
Granskning av delegation av beslutsrätt gällande upphandling
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen och
byggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställer att delegation av beslutsrätt inom
deras verksamhetsområde är lag- och ändamålsenligt. Vi bedömer att kultur- och
fritidsnämnden samt arbete- och välfärdsnämnden inte helt säkerställer att
delegation av beslutsrätt inom deras verksamhetsområde är lag- och ändamålsenlig.
Bedömningen grundas bland annat på vi inte har inte kunnat se att några ärenden
som omfattas av delegationsförbudet i kommunallagen 6 kap. 38 § är delegerade.
Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden har beslutat om i vilken utsträckning
delegerade beslut ska anmälas/återrapporteras i enlighet med kommunallagen 6
kap 40 §. Arbete- och välfärdsnämnden har beslutat om i vilken utsträckning
delegerade beslut ska anmälas/återrapporteras, men besluten anslås inte i enlighet
med kommunallagen 6 kap 40 §. Gällande kultur- och fritidsnämnden anges det i
delegationsordningen att samtliga delegationsärenden ska återrapporteras, det
framgår däremot inte varken av delegationsordningen eller av annat särskilt beslut
att ärenden enligt LOU ska tas upp en gång årligen. Nuvarande hantering gällande
delegationsbeslut avseende LOU inom arbete- och välfärdsnämden är otillräcklig då
besluten inte anslås i enlighet med kommunallagen 6 kap 40 §. Avseende kulturoch fritidsnämnden finns det enbart beloppsgräns för enhetschef men inga
beloppsgränser utöver det. Det finns alltså ingen övre beloppsgräns för när
förvaltningschef får fatta beslut. Vi ser däremot att det finns kontrollfunktioner som
minimerar risken att förvaltningschef fattar beslut om upphandlingar för höga belopp.
Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor
Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsens interna kontroll
avseende anställdas bisysslor inte är tillräcklig. Bedömningen grundas bland annat
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på att det finns kommunövergripande riktlinjer för bisysslor. Dessa behöver
uppdateras och revideras. Det finns brister avseende rutinerna kring anställdas
bisysslor. Många av bisysslorna var inte kända före vår granskning. Det visar att
kommunens riktlinjer för bisyssla inte efterföljs. Det är även en brist att det under de
senaste åren inte funnits några kontrollmoment avseende bisysslor i
kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner eller varit med i
riskbedömningen. Kommunstyrelsen har inte tillsett tillräckliga rutiner som möjliggör
kontroller av i vilken utsträckning som det förekommer att anställda har engagemang
i näringsverksamheter som bedriver affärer med Kristianstads kommun. Det finns för
närvarande inte någon digital hantering av anställdas bisysslor. Om möjlighet finns
bör kommunstyrelsen tillse att en digital hantering inrättas.
Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade
insatser
Efter genomförd granskning bedömer vi att det till viss del finns en ändamålsenlig
samverkan mellan Region Skåne och Kristianstads kommun kring barn och unga
med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma
regelverk. Bedömningen grundas bland annat på att samverkan framför allt sker
inom ramen för Lotsmodellen som erbjuder en tydlig ansvarsfördelning och en
upparbetad struktur för arbetet. De samverkande aktörerna får genom modellen
insyn i varandras verksamheter, uppdrag och möjligheter. För att öka Lotsmodellens
funktion vid komplexa ärenden har den så kallade Sambasamordningen beslutats.
Lotsmodellens nackdel är att den har lett till att medarbetare i kommunens
verksamheter har låg kännedom om samordnad individuell planering (SIP) samt
uppfattar att Lotsmodellen ersätter den lagstadgade SIP:en samtidigt som
granskningen visar att det finns brister i kunskap och förståelse mellan samverkande
aktörer. Därför bedömer vi att det finns ett behov av informations- och
utbildningsinsatser inom förvaltningen och även i den politiska organisationen. Detta
för att öka samverkan enligt lagar och gemensamma regelverk samt skapa
förutsättningar för tillräcklig internkontroll.
Övriga granskningsinsatser
Uppföljningsgranskning för kommunens fordonshantering
Efter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete- och välfärdsnämnden inte helt
har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer
utifrån tidigare genomförd granskning.
Bedömningen grundas bland annat på att ett antal åtgärder har vidtagits för att
arbeta mot en fossilbränslefrihet, dock nås ännu inte målet om ett fossilbränslefritt
Skåne 2020. Vi noterar att andelen fossilbränslefria fordon har ökat. Vidare grundas
bedömningen på att kommunstyrelsen under senare år har uppmärksammat att
fortsatta avvikelser från riktlinjerna sker och har därför successivt skärpt dessa med
bland annat krav på samråd innan avsteg görs. Bedömningen grundas även på att
hanteringen av kommunens fordon nästan sker på samma vis som vid den
föregående granskningen. Det har däremot beslutats om en ny serviceorganisation
som ska ha ansvar för kommunens samtliga fordon som också kommer ha en
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samordnande roll för hanteringen av fordonen samt den interna kontrollen avseende
dessa.

Förstudie avseende trygga köp
Förstudien visat att 51% av periodens inköp träffas av ett avtal/ramavtal och 43 % av
periodens inköp bedöms som ej upphandlingspliktiga (utbildning, vård, omsorg mfl).
Vidare påvisas att 6 % (204.270.348 kr) av periodens inköp sker utanför ett
avtal/ramavtal efter att hänsyn tagits för de inköp som inte är upphandlingspliktiga.
Av inköpen ovan ligger 20 % (40 552 706 kr) över direktupphandlingsgränsen om
615 tkr. 12 leverantörer står för ca 66 % av inköpen. Periodens inköp uppgår till 3
543 895 806 kr och under perioden finns 4 533 aktiva leverantörer.
Störst inköp sker i mars och lägst inköp sker i juli. Från den största leverantören sker
i snitt 2.100 inköp per månad.
Förstudie avseende föreningsbidrag
Kultur och fritidsnämnden har under perioden januari - september 2020 totalt betalat
ut cirka 43 miljoner kronor i bidrag till motpart föreningar och stiftelser. Avseende C4
energi så framgår att bolaget ej betalar ut några föreningsbidrag. Däremot stöds
barn och ungdomars fritidsaktiviteter genom sponsring till olika föreningar i enlighet
med bolagets sponsringspolicy. Kristianstadsbyggen har ett antal samarbetsavtal
med föreningar där alla pengar som betalas ut möts av motprestationer i form av ex
logo på föreningskläder (sponsring).
Av analys av bokföringen under perioden januari - september 2020 kan vi
konstatera att 26 stycken föreningar får bidrag från olika nämnder. Det avser främst
föreningar som får bidrag från kultur och fritidsnämnden samt exempelvis
kulturnattsbidrag eller evenemangsbidrag. Ett antal föreningar har även fått bidrag
från Idrottsgalan i samband med uppvaktning kopplat till framgångsrika prestationer.
Det kan framöver vara aktuell att granska om upprättade riktlinjer och rutiner följs av
förvaltningen och om ansökningarna uppfyller de krav som finns i beslutade riktlinjer.
Samt att granska om det genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att de
utbetalda föreningsbidragen används till de ändamål som de beviljats för och om det
sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidragen till nämnden.
Dialog/kommunikation
Revisorerna har löpande under året haft inbjudna nämnder till sina sammanträden
för dialog om verksamheten. Revisorerna har också deltagit på samtliga
fullmäktigemöten för att informera om genomförda granskningar och hålla sig
informerad om kommunens verksamhet samt. Revisorerna har arbetat aktivt med att
öka kommunikationen och presenterat sin revisionsplan på kommunfullmäktiges
möte samt genomförda granskningar. Sammanträffande har skett två gånger med
kommunfullmäktiges presidium.
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Innehållsförteckning
Inledning

3

Iakttagelser och bedömningar

5

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

8
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
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:
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?

Delvis Uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

2
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

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

3
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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 kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast
”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-03-24 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-14.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

4
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens
investeringsverksamhet.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

5
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God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2020 innehållande ett
antal finansiella mål och verksamhetsmål.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella perspektiv och mål
för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020.
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 2020.
Perspektiv

Mål

Kommunstyrelsens
sammanfattande
bedömning

Medborgare

Nöjda och stolta medborgare

Delvis uppfylld

Ökad utbildningsnivå
Aktiva och trygga
medborgare
Information och service med
hög tillgänglighet
Aktiva insatser för hållbar
miljö
Utveckling

Växande Kristianstad

Delvis uppfylld

God företagsamhet
Förbättrad infrastruktur
Medarbetare

God hälsa och hög
arbetstillfredställelse

Delvis uppfyllt

Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande

6
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Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget
2020.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.

Rättvisande räkenskaper1
Iakttagelser
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser
noterats.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

1

Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

2

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.

7

 Signerat

2021-03-31 15:45:47 UTC

Oneflow ID 1747357

Sida 24 / 61

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?

Delvis Uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

2021-03-31

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av revisorerna i Kristianstad kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplanen.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorerna i
Kristianstads Kommunföretag AB
Till årsstämman i Kristianstads
Kommunföretag AB
Org nr 556436-3801
Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 20zo
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Kti$tbnstads KammunfäretagA13;s.verk$anlhel
StWelse 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 bolagetsverksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsintemia kontroll har varit tillräcklig
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorer:na i
C4 Elnät.Aktiebolag
Till årsstämman i C4 Elnät AB
Org nr 556496-0044

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 2020
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat C4
Elnät Aktiebolags verksamhet.
StWelse och VD svarar föi att verksamheten bedrivs ilhlighet mödRällandö
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pmva
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 bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig
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Kristianstads
kommun

2021-03-10

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunfullmäktige och
revisorer i Region Skåne

Granskning av gemensam nämnd för fastighets- och
arbetsplatsanknutna

tjänster 2020

Region Skåne och Kristianstads kommun har kommit överens om att från och med
20 12-01-0 1 inrätta en gemensam nämnd Rörfastighets- och arbetsplatsanknutna
tjänster. Värdkommun för denna nämnd är Kristianstads kommun.

Den Gemensammanämndenvisar ethesultat om-0 h Röu2020
Rådhus Skåne
Intäktema uppgår till 37,2 mnkr där arbetsplatsintäkteruppgår till 16, 1 mnkr vilket
innebär en kostnad på 25 tkr per arbetsplats 2020. Resterande del av intäkterna 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 Rörår 2020

För revisorema i Kristianstads kommun
r

/'

Sven Gunnar Linna, ordförande
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Kristianstads
kommun
KOMMUNREVISIONEN

Till kommunfullmäktige och
revisorerna i kommunerna:
Bromölla kommun
Hässleholms kommun
Hörby kommun
Osby kommun
Simrishamns kommun

qöbo kommun

Skurups kommun
Tomelilla kommun
Ystad-kommun
Ostra Göinge kommun

Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 20ao

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 Östra Skåne (HÖS) redovisade ett resultat för driftverksamheten på
2 227tkr, för uteserviceverksamheten ett resultat på -l33 tkr, för transportverksamheten ett
resultat på t36 tkr och hemtransport ett resultat på 68o tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett
resultat på -585 tkt. Det sammanlagad resultatet är 2 325 tkr.
Uppföljningen av nämndens styrkort visar att målupp&llelse till delvis har uppnåtts i
samtliga perspektiv, dvs. medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi.
Vi har enligt kommunallagens bestämmelser genomfört en granskning av verksamheten
Vi tillstyrker för vår del att nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

För revisorerna i Kristianstadskommun
202i-o3-lq
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Sven Gtdmar Linna
Ordförande
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorerna i
C4 Parkerings AB
Till årsstämman i
C4 Parkerings AB
Org nr 556872-9783

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år jozo
ViiTV fullmäktjgel;Kristianstadskommun utseddrlekmannareHsoierhargransl<atT4
Parkerings AB:s verksamhet.
Styrelse och VD svarat:föi: att verksamheten bedrivs [enlighet med gä]]ande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föresjcrifter som gäller för verksamheten.
Lejcmannarevisorernas 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 bolagetsverksamhet i allt väsentligthar skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig
Kristianstad 2021-03-to
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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 2020
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 attgi:anska:verksamhetoch intenFkontroll samtpröva
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 bolagetsverksamhet i allt väsentligthar skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kristianstads Renhållnings AB, org.nr 556002-3136

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utförten revisionav årsredovisningenför KristianstadsRenhållningsAB för år 2020. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 34-51 i detta dokument.

Enligtvår uppfattninghar årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Kristianstads Renhållnings ABs finansiella ställningper den 31
december 2020 och av dess finansiellaresultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen
Förvaltningsberättelsenär förenligmed årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrkerdärför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Kristianstads
RenhållningsAB

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 til
Kristianstads RenhållningsAB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigtfullgjortvårt yrkesetiska ansvar
enligtdessa krav
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckligaoch ändamålsenliga som grund för våra uttalanden

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehålleräven annan informationän årsredovisningen och återfnns på sidorna 1--33. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med

bestyrkande avseende denna andra information

l samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informationsom identifierasovan
och överväga om informationeni väsentlig utsträckning är oförenligmed årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationeni
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,drar slutsatsen att den andra

informationen innehåller en väsentlig felaktighet. är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det

avseendet

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktörensom 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 upprättandetav årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsättaverksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt.om förhållandensom kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsattdrift.Antagandet om fortsattdrift
tillämpasdock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likviderabolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistisktalternativ tillatt göra något av detta. lt,.J
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimliggrad 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 innehållervåra 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. Felaktigheterkan uppstå på grund av oegentlighetereller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med

grundiårsredovisningen

En ytterligarebeskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivningär 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 Kristianstads Renhållnings AB för år 2020 samt av förslaget till dispositionen beträffande bolagets
vinst ellerförlust.

Vi tillstyrkeratt bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsenoch beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret

G rund för uttalanden
Vi har utförtrevisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligtdenna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kristianstads RenhållningsAB enligtgod revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav

Vi anser att de revislonsbevis 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

tillutdelninginnefattardetta bland annat en bedömning av om utdelningenär försvarlig med hänsyn tillde krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditetoch ställning i övrigt

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland

annat att fortlöpandebedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillseatt bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningenoch 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 bokföringska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningenska skötas på ett betryggande sätt

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,och därmed vårt uttalandeom ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimliggrad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamoteller 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
uttalandeom detta, är att med rimliggrad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligtmed aktiebolagslagen
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltidkommer 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. In
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En ytterligarebeskrivningav vårt ansvar för revisionenav förvaltningenfinns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen
Kristianstad den 12 mars 2021

Ohrlings PricqwaterhouseCoopers AB

/w,
/

N

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorer,na i
Aktiebolaget Kristianstadsbyggen
Till årsstämman i Aktiebolaget
Kristianstadsbyggen
Org nr 556054-i889

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lel<mannarevisorerhar granskat
Aktiebolaget Kristianstadsbyggens verksamhet.

styrelse och VD svararlör attverksamheteirbedrivs i önligheunca:gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lelanannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om vei:ksamheten hapbedri:dts i enlighet medfullmäktiges 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 tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig.
Kristianstad 202t-o3-io
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Kristianstads
kommun
Lelimannarevisorerna i
Aktiebolaget Allön
Till årsstämman i Aktiebolaget Allön
Org nr 556097-2365
Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Gransjiningsrapport för år z020
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Aktiebolaget Allöns verksamhet.

stpnl
hötöiiböariG:i:öiHigliiiliiiial:jälläiiaö
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten harbedrivitai enljghenned 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 bolagetsverksamhet i allt väsentligthar skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig.
Kristianstad 202i-o3-lo
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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 2020
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat C4
Energi Aktiebolags verksamhet.
Styrelse och-VD svarar för aUverksamheten 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
omxerksamhetenhar bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och måLsamt 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 bolagetsvei.ksamhet i allt väsentligthar skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcklig
Kristianstad 202i-o3-io
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorerna i Kristianstads
Biogas AB
Till årsstämman i
Kristianstads Biogas AB
Org nr 556792-7875

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år 2020
Vi,avfullmäktigei Kristianstads kommun utseddalekmannarevisorerhm'granskat
Kristianstads Biogas AB:s verksamhet.
styrelse och VD svarar för att verksamhete11bedi.ivs i€nlighet medgällande
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 bolagetsverksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligtoch fl'ån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit tillräcldig
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisorerna i
Kristianstads Industribyggnadsaktiebolag
Till årsstämman i
Kristianstads
Industribyggnadsaktiebolag
Org. nr 556083-7i62
Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport för år a020

Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Klj!!jgp!!q$!El114u:i11jbyggnadsaktiebolag! ygrksa!!!he!:

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lökmannarevisorernas ansvar ät 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 bolagetsverksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig
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Kristianstads
kommun
Lekmannarevisoremia i

Specialfastigheter i Kristianstad

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

Till fullmäktige i Kristianstad
kommun

Granskningsrapport florår z020
Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat
Specia[fästig[ietöi:i](iiitiänstaa:Ab :i:Qöij<iäifi]iät;
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 revisionsspd 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 bolagetsverksamhet i allt väsentligt har skötts
på ett ändamålsenligtoch ft'ån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagetsinterna kontroll har varit till'äcklig
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