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Kommunfullmäktige i Karlshamns kommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
av kommunstyrelsen och nämnderna. De kommunala bolagens verksamhet har
granskats av lekmannarevisorer, utsedda bland kommunens revisorer.

fiir att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande måI, beslut och riktlinjer samt de ftireskrifter som gäller ftir verksamheten.
De ansvarar också ftir att det finns en tillräcklig kontroll och återrapportering till fullmiiktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisnino
samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från fullmäktige.
Styrelsen och nåimnderna ansvarar

Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomftirts med
den inriktning och omfattning som behövs ftir att ge en rimlig grund ftir bedömning
och ansvarsprövning.
Under året har vi fortsatt att konsekvent arbeta med riskbedömningar ftir varje
nämnd och kommunicerat detta med såväl presidier som ledamöter i nåimnderna.
Metodiken syftar dels till att stärka niimndernas egna riskbedömningar, dels till att
utöka dialogen och riskarbetet med samtliga nåimnder kring de mest centrala frågeställningarna. I flera fall kan vi se att nåimnderna adresserar riskerna och på ett fijrtjänstfullt sätt dåirmed minskat risknivan. Det ftirtjiinar attpätalas då det skett under
ett år som kännetecknats av pandemi.

I revisionsberättelsen for 2019 och2020 skrev vi att kommunstyrelsen behövde utveckla sin uppsikt och agera proaktivt i fttrhållande till nämnder och bolag, vilket
ledde till anmiirkning mot kommunstyrelsen ftir 2020. Vi underströk att vi revisorer
under en längre tid har påpekat ftir kommunstyrelsen att uppsikten över bolag och
nämnder behöver stiirkas. Vi anser fortsatt att en svag ägarstyming, uppsikt och brist
på stödjande arbete bidrar till att riskema ökar och att verksamheterna genererar ett
sämre resultat. Det innebär risker ftir negativa ekonomiska konsekvenser.
Niir det gäller uppsikt och ägarstyming gör vi motsvarande bedömning av kommunstyrelsen även fiir budgetaret 2021. Vår kritik avser passivitet i uppsikt och ägarstyrning samt att kommunstyrelsen brister i att redovisa kommunkoncernens samlade
ekonomiska utmaningar. Det senare blir siirskilt tydligt i ftirhållande till det stora
investeringsbehov som ftireligger inom hela koncemen. När det gäller passiviteten
anftir vi den externa utredningen avseende kommunstyrelsens bristande uppsikt över
projektet Emigranten l. Vi har med drygt ett tiotal skrivelser
perioden 2019-
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2021understrukit behovet av åtgärder rörande samordning av investeringar och stöd
till projektet Emigranten 1. Vi har också pekat på behovet av att kommunstyrelsen
tar del av den auktoriserade revisorns rapporter rörande de kommunala bolagen, som
en del av uppsikt och ägarstyrning. Det avser såväl interkontrollfrågor i det korta perspektivet som strategiska frågor på liingre sikt.
Nåir det gäller brister i helhetsbilden iir vi starkt kritiska till att otillräckliga underlag
redovisas inft)r beslut. För att kunna värdera information inftir ekonomiska beslut
krävs betydligt liingre tidshorisont än ett år i beslutsunderlagen. Vi efterlyser att
kommunstyrelsen arbetar aktivare med långsiktiga ekonomiska planer, vilket möjliggör att det samlade investeringsbehovet kan beaktas. Vi noterar i sammanhanget att
kommunstyrelsen via årsredovisningen lyfter fram större framtida investeringsbehov
ftir fler bolag iin vad som redovisas i underlagen ftir ettåriga borgensbeslut. Ett helhetsperspektiv och ökad transparens i dessa frågor bidrar till bättre underlag ftir beslut.

Vi

bedömer att kommunstyrelsen behöver stärka det interna kontrollarbetet över sin
egen verksamhet. I vår granskning av fakturahanteringen avseende Netport, konsta-

terar vi ett flertal brister. Det gäller underlag ftjr utbetalning, jävsfrågor, ftiljsamhet
till upphandlingsregler och momsfrågor.

Vi har sedan 2018 foljt AV-nämndens (nuvarande socialnåimnden) arbete med att fa
en ekonomi i balans. Den tidigare nåimndens verksamhet har under 2021 gåttupp i
den nya socialnåimnden. Vi kan konstatera att sammanslagningen haft sina utmaningar men att en rad viktiga beslut har fattats ftir stärkt styrning av den tidigare AVverksamheten. Det gäller bland annat en struktur inom niimnden som rör beslutsfattande i individåirenden och arbete med ett systematiskt utvecklingsarbete. Vi noterur att arbetet fortsätter med kvalitetsutveckling. Arbetet ska vara klart efter sommaren 2022 och omfattar all verksamhet inom den nya nämnden. Det finns dock anledning att fortsättningsvis ftilja att nåimndens beslutade utvecklingsåtgärder genomftrs.
För mer ingående redovisning av vära bedömningar av kommunstyrelsen och socialntimnden håinvisar vi till vår redogörelse ftir 2021.

Vi bedömer dock sammantaget att nämndema i Karlshamns kommun, med undantag
fiir kommunstyrelsen enligt ovan, har bedrivit verksamheten på ett tindamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Men i ftrhållande till de av
kommunfullmåiktige fastställda målen ftr god ekonomisk hushållning, gör vi bedömningen att kommunen inte uppnått god ekonomisk hushållning, vilket också gäller
fiir kommunkoncernen. Vi efterlyser tydlighet i bedömningen och f?irre omskrivningar av att kommunen inte uppnått sina måI.

Vi bedömer att riikenskapema i allt väsentligt

är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och niimndernas interna kontroll har varit tillräcklig

med

undantag ftir kommunstyrelsens kontroll av kommunövergripande processer.
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Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmåiktige beviljar ledamötema i styrelse och nämnder ansvarsfrihet men riktar anmihkning mot kommunstyrelsen ftir passivitet och brister i uppsikten och ägarstymingen av bolagen.

Vi tillstyrker
Vi

att kommunens årsredovisning

ftir

åtr

2021godkåinns.

åberopar bifogade redogörelser och rapporter.

Lars Beckman är vald med undantag ftir kulturnåimnden, utbildningsnåimnden och
överfiirmyndamiimnden och har inte deltagit i granskningen av dessa nåimnder.
Bengt Olofsson åir vald med undantag ftir kultumåimnden och socialnåimnden och har
inte del
i granskningen av dessa nåimnder
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

-

Revisoremas redogörelse fff är2021,
Granskning av årsredovisningför är2021,
Granskningsrapporter för de kommunala bolagen

