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Kommunens revisorer

lnledning
Revisorema är ett kommunaldemokratiskt kontrollinstrument och uppdraget är att ge kommunfullmäktige
ett underlag i ansvarsprövningen. Med resultatet av årets granskningar som grund, prövar revisorerna om
styrelser och nämnder har fullgjort sina uppdrag. Denna bedömning ligger till grund ft)r vår rekommendation till kommunfullmäktige om ansvarsfrihet ska ges till styrelsen och nämndema. Fullmäktiges beslut
i ansvarsfrihetsfrågan ska motiveras, om det inte är uppenbart obehövligt, dvs när ingen kritisk synpunkt
framställts från revisorerna eller fullmäktigeledamötema.

Vårt arbete regleras i kommunallagens 12kap. och skall ftlja god revisionssed i kommunal verksamhet.
Med god revisionssed menas de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision
utftirs.
Enligt revisorernas granskningsuppdrag, som uttrycks i kommunallagen, skall revisorema årligen
granska, i den omfattning som ftiljer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. Revisorema prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskapema är rättvisande och om den interna kontrollen tir

tillräcklig. På samma sätt ska de av fullmäktige valda lekmannarevisorema granska verksamheten i de
kommunala bolagen och de av kommunen frrvaltade stiftelserna. I de kommunala floretagen granskar inte
lekmannarevisorn rättvisande räkenskaper, då detta åvilar den auktoriserade revisorn.
Granskningarna som genomftirts under året redovisas kortfattat i denna redogörelse. Samtliga revisionsrapporter har tillställts berörda nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vi har utftrt granskningarna enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed inom kommunal verksamhet.
I granskningsarbetet har vi anlitat EY som sakkunniga biträden.

Vi har for är 2021haft I 429 tkr till vårt ftirfogande och har nyttjat detta anslag. Lekmannarevisorerna har
haft 170 tkr till sitt forfogande ftir granskningar och arvoden.

God revisionssed i kommunal verksamhet
Nedan foljer ett kortfattat sammandrag av vår arbetsmetodik. Revisionsåret inleds med en riskanalys, en
ftir varje nämnd. Utsedda revisorer, som ftiljer respektive nämnd, har redovisat analysen nämndvis genom
att ftirst träffa presidiet eller hela nämnden ftir dialog kring revisorernas riskbedömning. Därefter har vi
reviderat vår egen bedömning utifrån dialogerna och redovisat detta enskilt ftr presidiet. Eftersom vi inte
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har möjlighet att djupgranska varje nämnd årligen, blir detta ett sätt att fiira en framåtsyftande dialog med
nämnderna. Hur omfattande riskanalysen ska vara eller hur den kommuniceras finns inte angivet i God
revisionssed. Syftet med vår metodik i detta fall är forbättrad dialog och från flertalet nämnder har det
framforts som positi vt.
N?ir det gäller så kallade djupgranskningar sker dialogen på flera nivåer. Innan den fiirdiga rapporten
översänds till berörd nämnd faktakontrolleras sakuppgifterna i rapporten av de som blivit intervjuade och
är ansvariga fiir verksamhetsområdet. Ofta kompletteras granskningen med frågor från de ftirtroendevalda

revisorema. Grunden är densamma vid lekmannarevisors granskning av bolagen. Om revisorema bedömer att resultatet av en granskning behöver diskuteras med nämnden innan den diarieftirs så bjuds
presidiet in till en separat dialog.
Om revisorernas slutsatser i ansvarsfrågan lutar åt en anmärkning eller icke ansvarsfrihet kommunicerar
vi detta till berörd nämnd. Då vi tidigare har fitt kritik for sen kommunicering av sådana bedömningar,
understryker vi i granskningars missiv att vår bedömning pekar på allvarlig kritik, alternativt i dialog med
nämnden eller styrelse i bolaget. Dock ska i rättvisans namn understrykas att ofta kan inte den typen av
slutsatser dras ftirrän rättnära vår slutrevision.
Efter en intensiv granskningsperiod under tidigare år av både nämnder och bolag, så har årets fokus legat
på den grundläggande granskningen.

Bedömning i ansvarsfrågan
Granskningen av budgetåret2021har likt fiiregående ar lett till att särskilt två frågor kommit i fokus. Den
ena gäller kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag. Den andra är socialnämndens styming och
ledning av den tidigare AV-nämndens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen
I vår revisionsberättelse ft)r ftregående år riktade vi anmärkning mot kommunstyrelsen ftir brister i uppsikten över bolag och nämnder. I år kan vi se ett ftirbättrat resultat i kommunen parallellt med ett svagt
resultat ft)r bolagskoncemen.
Kommunstyrelsens passiva hållning ifråga om ägarstyming har bidragit till att ett helägt bolag behöver ett
aktieägartillskott på 20 mnkr, vilket kommunen ffir skjuta till. Det ska dock sägas att Stadsvapnet AB
tagit ett utökat ansvar ftjr att bringa klarhet i projektet Emigranten I och att ställa krav på bolagen att t ex
redovisa sina investeringar med riskanalyser och krav på amortering. Dock ser vi inte motsvarande tydlighet och initiativ från kommunstyrelsen.
I kritiken av kommunstyrelsen väljer vi att referera till den rapport som kommunstyrelsen själv beställt
och som PWC genomft)rt och som redovisats under hösten 2021.|rapporten påpekas att uppsikten inte
begränsas till att fortlöpande erhålla information, utan den innebär också krav pä attfattabeslut när det
kävs åtgärder. Det understryks att kommunstyrelsen har ett ansvar enligt kommunallagen att agerai
frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. När det gäller beslut i relation
till projektet Emigranten I konstaterar PWC att det överhuvudtaget inte har gått att hitta några dokumenterade beslut i kommunstyrelsen avseende Emigranten 1. Det fastslås också att om beslutsunderlag varit
bristftilliga ska inte kommunstyrelsen nöja sig med det. Uppsiktsplikten innebiir att kommunstyrelsen
själv måste vidta aktiva åtgärder i syfte att skapa sig en självständig bedömning. Rapportens slutsatser
sammanfaller helt med den kritik och de rekommendationer som revisionen lämnat under de senaste åren.
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Under sommaren och hösten har beslut fattats om att ta fram en ägarstymingspolicy. Enligt uppgift ska
den vara klar for beslut under vären2022 och vi hoppas att rollfordelningen mellan olika politiska forsamlingar blir tydlig och att kompetens säkerställs utifrån den roll som tilldelas. Revisionen har under
hösten bidragit med struktur ft)r policyn och har understrukit vikten av att tolka kommunallagens krav på
uppsikt som likställt med ägarstyrning.
Revisorerna har i mejl pekat på att osäkerhet och överraskning gällande ekonomiska resultat är något vi
ser allvarligt på. Efter vidare efterforskning visar det sig att KAFAB:s resultat och nedskrivning också
kommit som en överraskning for såväl Stadsvapnet som kommunstyrelsen. Nedskrivningen borde ha

hanterats tidigare istället ftjr att komma som en överraskning året efter. Bristen på framftirhållning är vår
huvudsakliga kritik mot kommunstyrelsen, då detta oundvikligen kommer leda till fortsatt dyra lösningar
fiir att hantera Emigranten l. Det är vår bedömning att de ekonomiska utmaningama for Emigranten I
inte är lösta med årets nedskrivningar givet högre byggkostnader än budgeterat och sannolika svårigheter
att enkelt genomfora hyreshöjningar i befintliga fastigheter på Piren. Tyvärr märker vi inte aktiva åtgärder
från kommunstyrelsens sida lor att hantera dessa risker. Vi saknar en långsiktig plan ftir när en rimlig
hyresnivå på Piren kan ge break-even ftjr hela beståndet, vilket kräver en slutkostnad ftir Emigranten l.

I skivelse till kommunstyrelsen från Stadsvapnet konstaterar vi att det ör bolagen saknas finansiering på
I mdkr ftir perioden 2022-26. Det leder till att prioriteringar behöver genomftiras. Utan ett komplett
underlag lor samtliga bolag, kommer prioriteringar i närtid ha direkt avgörande betydelse for vilka investeringsbeslut som kan göras kommande år. Det är konsekvenser som inte alls speglades i kommunstyrelsens beredning, utan istället låg fokus på forändrade borgensramar

i ett ettårsperspektiv. Kommunstyrel-

inlor fullmäktige måste innehålla handlingsalternativ som inbegriper de långsiktiga behoven. Det är därftir ftirvånande att kommunstyrelsen - i årsredovisningen - själv identifierar ett antal
ekonomiska utmaningar som inte tidigare har redovisats tydligt. För allmännyttan anges den begränsade
kommunala borgen vara ett hinder ftir investeringar tillsammans med attläga hyreshöjningar inte täcker
ökade kostnader ftir renoveringar. För hamnen handlar det om att kunna göra satsningar for att möta konkurrensen med andra hamnar som genomfilr kapitalintensiva investeringar.
sens beredning

Ett ytterligare område ftir kritik i ftirhållande till bolag gäller kommunstyrelsens uppsikt över Netport
Science Park AB. Kommunstyrelsens inställning till uppsikt och ägarstymingen blir tydlig i de attestregler som finns ftir kostnader hänftirbara till Netport Science Park AB. Även om gjorda attester inte bryter
mot attestordningen, sker attest i strid med kommunens övergripande riktlinjer, då attestant inte ska attestera kostnader ft)r verksamhet där attestanten har ett betydande inflytande. Som svar har angivits att
politiska beslut finns som bas fiir utbetalningar, dock utan att vara specificerade i kommunstyrelsens internbudget. Vi tycker att forfarandet är olämpligt och riskerar att begränsa uppsikten över Netport Science
Park AB.
Föregående år riktade vi en anmärkning mot kommunstyrelsen ftir brister i uppsikten över kommunens
bolag. Sedan dess har forvisso initiativ tagits genom arbetet med en ägarstyrningspolicy, som ftirhoppningsvis bidrar till bättre styming och kontroll i framtiden, men policyn har inte påverkat budgetåret
202l.Istället har vi under 202l kunnat konstatera att bristande ägarstyming hunnit ikapp kommunen. I
den externa rapporten från konsultöretaget PWC redovisas ett decennium av inaktivitet hos kommunstyrelsen i denna fråga. Trots en välkänd problematik ställs kommunstyrelsen inftir ett fullbordat faktum i
mars 2022 och måste rädda KAFAB med ett aktieägartillskott. För att fortsättningsvis hantera konsekvenser av Emigranten I har vi inte under året kunnat se det nödvändiga proaktiva arbetet av kommunstyrelsen.
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Anmdrlcning
Vår bedömning av kommunstyrelsen är att de iakttagelser vi gjort under året leder
form av en anmärkning ftr brister i uppsikten och i ägarstyrningen av bolagen.

till allvarlig kritik i

Socialnämnden
Omsorgsnämnden övertog AV-nämndens verksamhet under 2021 och fick ett budgettillskott på 38 mnkr
for 2021. Resultatet är ett underskott på 25 mnkr ftr budgetåret. Bevakningsgruppen ftir socialnämnden
har under året haft ett flertal möten med nämnden och fiirvaltningsledningen. Vi kan konstatera att sam-

manslagningen haft sina utmaningar, bland annat på grund av att två nämnd- och ftirvaltningskulturer ska
slås samman. Under året har det ftirekommit olika uppfattningar bland ledamöter om det nya verksam-

hetsområdet har givits tillräckligt med tid. Det är vår bedömning att en struktur flor beslut av individärenden respektive administrativa beslut har ått mer ändamålsenliga former. Det är dock viktigt att nämnden
fortsätter att utvecklas i sin styrning av AV-verksamheten. Revisorerna har fort resonemang med nämnden kring nyckeltal och ser att det finns fortsatt utvecklingspotential i ett styrningsperspektiv. I nuvarande
situation är det viktigt att ftlja upp att flödena fungerar mellan enheterna inom AV-verksamheten, så att t
ex öppenvårdsinsatsernas andel ökar.

Utifrån att det tagit relativt lång tid for socialnämnden att omfatta AV-verksamheten har vi revisorer
diskuterat nivåer av kritik mot nämnden. Vi kan konstatera att viktiga beslut har fattats fbr ett systematiskt utvecklingsarbete. En grund fiir det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet ska vara klar efter sommaren, vilket avgör att vi i år inte riktar kitik i form av anmärkning mot nämnden. Det finns dock anledning att fortsättningsvis ftlja nämndens utveckling avseende de åtgärder som beslutats.

Revisorernas redogörelse för är 2021
Arsredovisning tör är 2021
Den övergripande bedömningen är att det under året det genomftirts en rad positiva åtgärder

-

Bättre resultat
Nämndemas drift mycket bättre och besparingar
Att utvecklad dialog med nämnder kring risker och riskhantering
Övergripande processerna kring internkontroll, inköpsprocess, investeringsprocessen,
ftlrbättrad dialog med tjänstemän, styrning av bolagen

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 55 mnkr och kommunkoncernen som helhet har ett positivt
resultat på 28 mnkr. Kommunstyrelsen skriver att resultatet ftir kommunkoncernen är lägre än väntat. Vi
delar den uppfattningen och ser fortsatta utmaningar for bolagskoncernen i ett kort och medellångt perspektiv. Kommunen uppnår ett positivt balanskravsresultat på 53 mnkr.
Kommunstyrelsens bedömning av måluppfyllelse, avseende god ekonomisk hushållning, är att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning givet det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen ftr
verksamhetsmålen. Vi gör bedömningen att det är en ftir positiv bild som kommunstyrelsen målar upp,
vilket vi finner stöd ftjr i årsredovisningen. Vår bedömning är istället att kommunen inte uppnår god
ekonomisk hushållning.
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I verksamhetsberättelsen anges att det finns osäkerhet när det gäller ftirutsättningarna att nå en långsiktigt
hållbar ekonomi. Med detta avses inte en allmän osäkerhet om framtiden utan specifika örhållanden i
Karlshamns kommun. I årsredovisningen pekas på ekonomi och höga sjuktal som riskområden. Kommunen uppnår målet om soliditet men inte målet om 1% i överskott i frrhållande till skatter och bidrag
under en rullande femårsperiod. Vidare anges att kostnaden per invånare ökar och i ftjrhållande tilljämftirbara kommuner har Karlshamn ett högt kostnadsläge. Detta sammanfattas i verksamhetsberättelsen
med att de ekonomiska utmaningama kommer kvarstå de kommande åren. Inte minst på grund av fiirväntad volymtillväxt inom fler områden. Detta leder i sin tur till en ansträngd driftsbudget och till ökade
investeringar i lokaler och infrastruktur. Ärets positiva resultat kan därmed inte tas som intäkt ftir att tillräckliga åtgärder är vidtagna, utan fortsatta besparingar och produktivitetsökningar är nödvändiga. Föna
året skev vi att målet bör ligga pä3-4% i överskott. Givet årets resultat och kommande utmaningar finns
det ingen anledning att revidera den uppfattningen.
Det

intressant att utmaningama for bolagen också redovisas i kommunens årsredovisning och att det
därmed finns underlag for en helhetssyn. Vi saknar dock den långsiktiga ekonomiska planeringen, vilket
?ir

särskilt understryks av att visionen Karlshamn 50 000 omnämns på ett flertal ställen. Vi ser inte strategi
och delmål ftir visionen och vad som händer med kommunen om inte visionen blir verklighet. I årsredovisningen görs en riskbedömning ftir bolagen. Av den framgår bl a aft ftir allmännyttan anges den begränsade kommunala låneutrymmet som ett hinder tillsammans med att låga hyreshöjningar ska täcka klara av
att täcka ökade kostnader fiir renoveringar. Hamnen verkar inom en del av landets konkurrensutsatta
infrastruktur och har behov av kapital, då flera konkurrenter är i fiird med stora investeringar.
På den positiva sidan ska framhållas att anpassningar har gjorts i kommunen under 2021och nämndemas
driftresultat har ftirbättrats märkbart och slutar på en låg negativ avvikelse med2 mnkr. Detta ftirklaras

med att beslutade anpassningar på runt 100 mnkr har ffitt effekt under året. Personalreduceringar har
genomftirts och totalt sett har antalet anställda minskat med åtta personer samt att lönekostnaderna har
minskat med2 mnkr inklusive ett års löneökningar. Någon ftrdjupad florklaring lämnas inte till sambandet mellan totalt sett minskade lönekostnader och en relativt liten personalminskat. Full effekt av
personalreduceringarna fiirväntas dock under 2022.

Kommunstyrelsen identifierar hög sjukfrånvaro som en utmaning. För 2021redovisas en sjukfrånvaro på
vilket tu loÄ-enhet högre än året innan pandemin tog fart. Det är svårt att göra adekvata jämft)relser
mellan åren på grund av pandemin. Dock redovisas att nyttjandet av timanställda har ökat med drygt
100 000 timmar mellan 2019 och202l.
8,3o%,

Delårsrapport jan uari-augusti 2021
I den översiktliga granskningen gjordes bedömningen att kommunen fullt ut tillämpar de redovisningsprinciper som ftiljer av nya redovisningslagstiftningen enligt lag (2018:597) om kommunal bokftiring och
redovisning. I granskningen konstaterades att ändamålsenliga avstämningar har skett och att delårsbokslutet kan ligga till grund for prognosen.

I delårsrapporten prognostiserades ett resultat på 50 mnk, vilket var 29 mnkr högre än budgeterat resultat. Detta indikerade att nettokostnadema skulle uppgå till98% av skatteintäkter och generella bidrag. Per
sista augusti var nettokostnadema 3 mnkr högre än ftiregående år samtidigt som skatteintäktema var 68
mnkr högre. I driftsredovisningen prognostiserades ett negativt resultat ftir nämndema med 34 mnkr, där
Arbete och välftird redovisade en negativ avvikelse med 36 mnkr. Finansftirvaltningen räknade med ett
överskott på 29 mnkr ftir helåret.
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Det prognostiserades ett positivt balanskravsresultat på 50 mnkr. Vi delårsrapporten bedömdes inte det
finansiella målet bli uppnått om ett överskott pä l% riiknat på över en femårsperiod. Det andra målet om
en soliditet pä65% över en femårsperiod bedömdes bli uppfyllt. I granskningen angavs att överskottet
borde ligga pä3-4% ftir att behålla soliditetsnivån givet den höga investeringstakten. Kommunen gjorde
själv bedömningen att god ekonomisk hushållning inte skulle uppnås for 2021.
Under året ska kommunen realisera personalneddragningar motsvarande 50 mnkr. Av delarsrapporten

framgick inte tydligt i vilken utsträckning som kommunen kommer att uppnå målet med att reducera
lönekostnadema. Uppgift fanns om att ökningen av lönekostnadema varit lägre än vad som normalt skulle
foreligga, men det framgick inte vad som realiserats respektive vad som beror på volymökningar. Revisorerna efterlyste en tydlig redovisning
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g av omsorgsnäm ndens systematiska kval itetsarbete

Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och inriktas på att äldre personer ffir leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande. En del i att säkerställa insatser av god kvalitet iir att systematiskt ftlja upp de
insatser som ges på såväl individ- som gruppnivå. Enligt Socialstyrelsens ft)reskrifter ska ett ledningssystem fiir systematiskt kvalitetsarbete användas ftir att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ett
stort ansvar åligger den som bedriver socialtjänst, dvs socialnämnden, ftir att tillse att kvalitetsledningssystemet är eft levande verktyg. Det innebär att nämnden ansvarar ftir att planera, leda, kontrollera, fiilja
upp, utvärdera och ftirbättra verksamheten. I en stor verksamhet som äldreomsorgen med tjänster dygnet
om och med en relativt stor personalomsättning tillsammans med timvikarier, ställer det höga krav på att
systemet som sådant hålls aktuellt och att all personal är inlorstådd med fastställda processer och rutiner.

I granskningen framhölls att det saknades en övergripande systemftirvaltning av kvalitetsledningssystem.
Ett uttryck ftjr detta var avsaknaden av ett övergripande dokumenterat ledningssystem som samlar processer, rutiner, samverkan och ansvarsområden. Andra konsekvenser var otydlig ansvarsfiirdelning och
strukturer ftjr att samla in aktuella rutiner, vilket lett till osäkerhet om vilka dokument som är giltiga. Till
detta saknades riskanalyser kopplade till processer och rutiner.
När det gäller specifika iakttagelser fanns positiva sådana på vissa s?irskilda boenden. Det gällde fungerande awikelsehantering och planeringstavlor. Inom hemtjänsten påpekades att det var svårt att hinna
upprätta genomfiirandeplaner och risk for att avvikelser inte rapporteras.
Omsorgsnämndens svar på revisorernas skrivelse
I nämndens svar framgår att i verksamhetsutvecklingen har tvärprofessionella team ett stort ansvar.
Tanken är att med stöd av olika professioner identifiera, planera och genomfora ftirbättringar på de olika
enheterna. Sedan tidigare finns kvalitetsundersköterskor i äldreomsorgen, vilka har ett uttalat ansvar ftir
att bidra till kvalitetsutvecklingen inom den egna arbetsgruppen. Teamarbetet kan sägas ha två syften;
dels att säkerställa den individuella vården och omsorgen, och dels att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Utbildning i kvalitetsledningssystemet genomfors i en sjustegsutbildning ftir teamen.
På den strategiska nivån pågår arbete med att ftirtydliga befintligt ledningssystem. Kartläggning av
processer och rutiner pågår inom hemtjänst och särskilt boende. Syftet är att ta fram en övergripande och
dokumenterat ledningssystem. Omsorgsnämnden har ftjr avsikt att beakta rekommendationerna i granskningsrapporten.
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Granskning av fakturor från Netport
Revisionen har granskat kommunens fakturahantering rörande fakturor från Netport Science park AB
under perioden2019 till2020. Fakturorna motsvarade ett belopp på I I mnkr inkl moms. De frågeställningar som revisorerna ville fä svar på gällde om attestordningen fiiljts, om det funnits underlag till fakturoma samt om det var utrett om köpen skett enligt upphandlingslagstiftningen. Revisionskriterierna utgår ifrån lag om kommunal bokftring och redovisning och kommunens styrdokument gällande attest.
Bland iakttagelserna framgick att utbetalningar attesterats av rätt person eller funktion enligt den vid tillfiillet utsedda attestanten, nämligen kommunalråd och kommundirektör. Såvida det inte finns tydliga
underlag som styrker betalningen bedömer vi det som direkt olämpligt ur ett jävsperspektiv, då både
kommunalråd och kommundirektör också är ledamöter Netport Science Park AB. Även om attest skett
enligt attestordningen vill vi lyfta fram att kommunens egna riktlinjer ör attest forordar ftrsiktighetsprincipen. Detta exemplifieras just med den situation granskningen redovisar, dvs att jäv öreligger om
anställd innehar ledande ställning hos motparten. Därfor menar vi att vid upprättandet av attestordningen
måste jävsfrågor beaktas.

Av granskningen framgick att det, fiirutom i ett fall, saknades tillfredsställande och stödjande underlag
som styrkte transaktionen. De ansvariga attestanterna pekade på tidigare beslut i fullmäktige, kommunstyrelsen och i olika nämnder som underlag samt på kommunstyrelsen internbudget. Attestbeslutet
byggde på tradition och vad som betalats ut tidigare. Beslutsattest gällande driftsbidraget byggde på ett
beslut i fullmäktige frår:. 2004 och årliga internbudgetar i kommunstyrelsen. Andra kostnader ska också
enligt kommundirektören ingå i kommunstyrelsens intembudget, dock utan att vara specificerade. Som
underlag till inköp av kommunikationstjänster hänvisades till ett avtal. När det gäller ersättning frr
intemationellt arbete redovisades inga underlag som styrkte tidsperiod och belopp.
Avseende inköpen från Netport framgick inte om kommunen utrett frågan om inköp faller under LOU eller om relationen mellan kommunen och bolaget uppffller de upphandlingsreglema inom en koncern.

Av granskningen framgick att kommunen bör utreda om det ska vara moms på fakturor gällande driftsbidrag, då det kan ftireligga osäkerhet om huruvida Netport utfiir en motprestation ftir kommunens
räkning i ftrhållande till beloppet. Momsfrågan kan vara aktuell även då kommunen är medfinansiär i
olika projekt.
I missivet

till kommunstyrelsen

önskade revisorema svar på när revidering av attestordning kommer att
jävsperspektiv
göras utifrån ett
och vilka krav som kommer inforas ör stödjande dokumentation vid utbetalning. Vidare ville revisorerna ha svar på om kommunstyrelsen utrett krav på konkunensutsättning vid
tjänsteköp från Netport och om momsfrågan utretts vid driftsbidrag.

Svar från kommunstyrelsen
Ekonomichefen har fätt i uppdrag att revidera attestordningen och riktlinjerna med beaktande av jävsreglerna med hänsyn till rättspraxis som berör dubbla engagemang. Vidare frr ekonomichefen i uppdrag
att i översynen av attestordningen ftirtydliga hur noteringar kan göras i ekonomisystemet om vilket beslut,
avtal eller order som utbetalningen hänlor sig till. Dokumentationen har betydelse lor bl a momsfrågan
och den intema kontrollen. När det gäller köp av tjänster från Netport Science Park AB behöver det säkerställas att LOU tillämpas på ett konekt sätt. Ifråga om moms på t ex driftsbidrag har ekonomichefen ffitt i
uppdrag att utreda om kommunen fir någon form av motprestation ft)r kapitaltillskottet.
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Dialog kring risker med nämnder
Byggnadsnämnden
Revisorerna har identifierat risker rörande internkontrollen, samverkan med andra nämnder, personalflorsörjning, organisationsft)rändringar, planarbete och digitalisering. I dialog med nämnden bedöms risknivån vara låg.

Kulturnämnden
Sedan tidigare har revisionen ställt frågor kring nämndens ansvar

ftir arbetsmiljöfrågor och arbetsgivaransvar i ftrhållande till anställningsmyndigheten kommunstyrelsen. Nämnden pekade på att det finns osäkerhet kring frågan, särskilt då forvaltningen ligger under kommunledningskontoret, men menar att
arbetsmiljöansvaret åligger nämnden. Nämnden har genomlort de neddragningar man behövt lor att möta
en minskad budgetram, varftir vi revisorer ändå sänker vår bedömning av risknivån gällande frågeställningen.
En annan risk har gällt ftireningslivets möjligheter att övervintra under pandemin. Det är nämndens
bedömning att loreningar inte farit illa under nedstiingningen. Ekonomiskt har fiireningarna behållit sina
bidrag trots att verksamheten inte bedrivits i fttrväntad omfattning.
Samverkan med ftlrskola och skola har identifierats som en risk med tanke på nämndens neddragningar
och en allmänt sjunkande läsaptit hos bam och unga. Det är vår bedömning att nämnden arbetar aktivt
med öka läslusten och att påverka ftiräldrar till att intressera sina barn och unga ftir läsning. Vi ser därmed
ingen ftrhöjd risk i denna fråga.

Mot bakgrund av neddragningar har vi sett en forhöjd risk avseende musikskolan. Från nämndens sida
framftirdes både utvecklingsinsatser i form av musikproduktion och teknikkurser ftjr flickor samtidigt
som det finns 100 unga i kö till framfor allt de populära instrumenten. Nämnden framft)rde inga åtgärder
for detta utan menar att personalminskningar är orsaken. Vi ser ingen ftirhöjd risk lor området.

Likt andra nämnder har kultumämnden också krav på effektiviseringar. Neddragningar har skett inom
kulturområdet, administration, musikskolan och biblioteket. Det är vår bedömning att nämnden söker
altemativa vägar flor att minska negativa konsekvenser. Generellt ftirsöker nämnden värna om utbudet
barn och unga. Vi ser en medelhög risk i verksamheten.

till

Kommunstyrelsen
Inledningsvis under året gjorde revisionen bedömningen att hög risk ftireligger avseende kommunstyrelsens ansvar for samordning av investeringar i kommunkoncemen, uppsikt över bolag och olika aspekter
av stöd till nämnder frr att nå en ekonomi i balans samt fortsatt inriktning mot en kraftig expansion mot
50 000 invånare. I det senare fallet saknar vi framftirhållning och beräkning av vilka resurser som krävs
och vilka konsekvenser en omfattande inflyttning kan leda till. I dialog med kommunstyrelsen anges att
det handlar om en vision, men inte desto mindre används visionen som argumentation i olika sammanhang ftir dimensionering av investeringar.
Under 2020 gordes en granskning av kommunens inköpsprocess. Vi lämnade ett antal rekommendationer
som gällde fastställande av en inköpsorganisation, ftirbättrad avtalsstyming och avtalshantering kontroller av ftiljsamhet till ingångna avtal. Vi har tagit del av en omfattande dokumentation från ekonomikontoret rörande en ny process ftir inköp, som adresserar de brister som påpekats i vår granskning. Enligt
plan for implementering ska socialnämnden ha påbörjat arbetet med den nya processen. Implementeringen kommer fortsätta fram till slutet av 2023.Vi ser positivt på att arbetet kommit igång.
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Med anledning av de finansiella riskema kring Emigranten I tillskrevs kommunstyrelsen i september
2021 om att KAFAB fortfarande inte kunde presentera en slutkostnad fiir projektet. Vår bedömning var
att KAFAB borde kunna presentera ett intervall for slutkostnaden och att en sådan uppgift omedelbart
måste kommuniceras till ägaren. En uppskattning av slutkostnaden skulle också ge mer tid ft)r ägaren att
hitta alternativa handlingsvägar fiir att hantera en kommande nedskrivning. I skrivelsen refererade vi till
Stadsvapnets uppfattning att ansvaret åligger KAFAB:s styrelse och kommunstyrelsen att öra frågan om
slutkostnad och nedskrivningsbehov vidare till fullmäktige. Skrivelsen avslutades med att revisorema
underströk att varken Stadsvapnet eller kommunstyrelsen kan undgå ansvar på grund av bristande information från KAFAB. Revisorema har forväntningar att kommunstyrelsen informerar revisorerna om
eventuella risker ftir ftrdyming och risken ft)r nedskrivning.
Under tidig höst deltog vi i en dialog med ftirvaltningsledningen på kommunledningskontoret king framtagandet av ett örtydligande av uppsiktspliktens innebörd. Det är vår uppfattning att uppsiktsplikten inte
bara innebär att ta del av information från bolagen, utan att det i högsta grad innebär en aktiv ägarstyrning. Vårt bidrag var att rekommendera utredama att rollerna definieras ftir fullmiiktige, kommunstyrelsen och holdingbolaget Stadsvapnet ifråga om ansvar, omfattning, rapportering och uppftiljning gällande
ägarstymingen. Vi ftjrväntade oss också ett ftirtydligande av ansvar for dessa områden i ftrhållande till
lekmannarevisorerna.
I november presenterade PWC en rapport över hur kommunstyrelsen agerat i sin uppsikt rörande KAFAB
och projektet Emigranten. Rapportens slutsatser låg helt i linje med vad revisorer och lekmannarevisorer
framftirt sedan 2019. I rapporten betonades att kommunstyrelsen inte kan lorhålla sig passiv när den nås
av information som kräver åtgärder. Det är kommunstyrelsens skyldighet enligt kommunallagen att folja
de frågor som kan ha inverkan på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och att det finns ett
aktivitetsansvar om det finns anledning att anta att den ekonomiska ställningen påverkas. PWC pekade på
ett helt decennium av inaktivitet, trots en successiv flordyrning, vilket leder fram till konstaterandet att
kommunstyrelsen brustit i aktivitet. Vidare angavs att om en verksamhet har svårigheter är det rimligt att
kommunstyrelsen acceptans minskar ftir fortsatta avvikelser. Rapporten pekade också på vikten av de fiirslag som revisionen tidigare lagt fram, dvs att kommunstyrelsen inom sig ftirdelar ett särskilt ansvar ftlr
att ftlja projektet och därmed kunna hålla sig "å jour". Vidare bedömdes att rollfiirdelningen avseende
ägarstyrning mellan ägarrepresentanterna är otydlig. Rapportftrfattama kunde inte finna något initiativ till
extra ägardialog el ler motsvarande.
I december skriver revisorerna åter till kommunstyrelsen. Bakgrunden var attinformation lämnats i fullmäktige om att projektet Emigranten 1 pausats. I sammanhanget lämnas uppgift om hur stor del av
borgenslöftet som återstår. Någon rak information om vad projektet hittills kostat och vilka kostnader som
var upparbetade lämnades inte. Till saken ska också ftiras att information om pausen i byggnationen inte
lämnats i kommunstyrelsen. Förvisso var informationen inget Zirende, men revisorema anser att så viktig
information måste lämnas i kommunstyrelsen, givet dess roll i uppsikt och ägarstyrning. Det ska understrykas att ledningen ftir KAFAB informerat kommunstyrelsen om de olika riskema med ftrdyming och
nedskrivning.

januari tillskrevs kommunstyrelsen på nytt. Vi konstaterade att underlagen ftir beslut om borgensramar i
fullmiiktige var bristfiilliga och att kommunstyrelsen inte berett ärendet på ett ändamålsenligt sätt.
I

Gällande bolagens samlade investeringsbehov saknades finansiering motsvarande cirka I mdkr. Underskottet leder till att prioriteringar behöver genomftiras, vilket är konsekvenser som inte speglas i beredningen. Vår poäng med skrivelsen var att det utrymme som finns for upplåning till vissa delar redan är
intecknat genom ftirdyrning av Emigranten. Den realiteten behöver vara tydliggf ort for att örstå vilka

74

4x,

prioriteringar som är möjliga att göra fortsättningsvis. Det är vår bedömning att helhetsbilden saknas och
istället läggs fokus enbart på att bereda beslut i det korta perspektivet.

Vi vill särskilt påpeka att det i sammanställning av bolagens investeringsbehov ftir kommande fem år inte
ingår uppgift om KAFAB:s finansieringsbehov utöver beviljade 430 mnkr. Att det blir dyrare tycks alla
vara överens om.

Vi avslutar med att konstatera att informationen i beslutsunderlaget snarare motarbetar en långsiktighet
och att det är mycket svårt att skapa sig en helhetsbild av investeringsbehovet.

Kommunstyrelsen svar på skrivelse från januari, (beslutat i ksau

I

mars)

I sitt svar till revisionen menar kommunstyrelsen att bolagens samlade lånebehov finns redovisat per
bolag samt ftir helheten. Tillsammans med beloppen finns också riskanalys och prioritering utifrån den
beslutade prioriteringsordningen. Stadsvapnet ftireslår att bolagen upprättar amorteringsplaner i syfte att
verka for en långsiktigt hållbar finansiering, vilket också beslutas i fullmäktige. Vidare anges att investeringsftirslag inom kommunen har stoppats på grund av det ansträngda läget.
Det är Stadsvapnets bedömning att Emigrantens kostnadsökning ryms inom Kommuninvests höjda limit.
Niir det specifikt gäller Emigranten menar kommunstyrelsen den 1 mars att det fortsättningsvis inte öreligger någon slutkostnad.

Omsorgsnäm nden/Socialnämnden

-

Omsorgen

De områden som revisorerna har sett som de största riskerna avser awikelsehantering, bemötande,
beslutsprocessen i den nya nämnden samt kostnadseffektivitet och kompetensörsörjning.

I nämndens skriftliga svar konstaterades, efter en egen intern uppftiljning, att awikelsehanteringen varierar kraftigt mellan enhetema både vad gäller antalet awikelser och rutiner ftir hantering av dessa. Nämnden har beslutat om en handlingsplan i syfte att ta fram ett dokumenterat ledningssystem. Vår bedömning
av risknivån är att den kvarstar tills vidare, men nämnden menar att ett övergripande system ska kunna
presenteras i augusti 2022. Ntu det gäller bemötandefrågor har insatser sjösatts såsom grupp- och ledarutveckling. Uppftiljning sker kontinuerligt till lorvaltningsledningen och HR-specialist. Eftersom beslutade
åtgärder inte är genomfbrda ännu bedömer vi att risknivå kvarstår tills vidare.
Gällande kostnadseffektiw anger nämnden att nyckeltal redovisas samt att dessa kan brytas ned vid behov. Effektiviseringar har genomftirts inom det särskilda boendet genom personalneddragningar och nedläggning av boenden. Chefer har också genomgått utbildning i schemaläggning och i seminarier arbetat
med sjukfrånvaron. Bedömd risk ftir området är sänkt.
Avseende kompetensutveckling har nämnden fattat beslut om kompetensutvecklingsplan med centrala
kompetensområden. Till detta finns en intem komptenstrappa, där syftet iir att arbetet i fortsättningen ska
organiseras utifrån olika kompetenser. Dock kan inte alla arbetspass fyllas med utbildad personal, då även
timvikarier måste tas in. Vi ser att nämnden arbetar konstruktivt med kompetensfiirsörjningen och bedömer att risknivå har sänkts, även om detta kommer attvaraen ständig utmaning.
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AV-verksamheten

De högsta riskerna inom verksamheten har bedömts som överftiringen av verksamhet till ny nämnd,
kvalitetsledningssystem, uppftiljning av kostnadseffektivitet och genomftirande av hemmaplanslösningar.

I intervjuer har det varit svårt att få ett entydigt svar på om nämndarbetet inkluderar AV-verksamheten på
ett ändamålsenligt sätt. Dock ftirstår vi att två olika nämndkulturer, den skriftliga och den muntliga, har
lett till att ftirre ärenden har gått upp till nämnden. Enligt uppgift har det fiirändrats när AV-verksamheten
har anpassat sig till den skriftliga kulturen. En struktur har etablerats ftir beslut i individärenden genom ett
utskott.
För att sätta in nämnden i den nya verksamheten har det genomftirts en heldag med presentation av AVverksamheterna samt en utbildningsdag med jurister från SKR. Individutskottet har fätt en dags utbildning i lagen om vård av unga. I samtal med nämndens ledamöter har det framkommit olika synpunkter på
hur ärenden och frågor rörande IoF-området hanteras. Vi bedömer att risknivån har sjunkit.
Rörande kvalitetsledningssystemet fattade nämnden beslut om ett dokumenterat kvalitetsledningssystem
som ska presenteras i augusti 2022.|det skiftliga svaret från nämnden anges att Lex Sarah-anmälningar
redovisas kontinuerligt där gemensamma mönster i awikelser identifierats.
En extern genomlysning av verksamhetens kostnader har genomftirts och rekommendationer har lämnats
avseende fler hemmaplanslösningar, möjliggöra boendekarriiir, slå samman enheter samt göra interna och
externa jämlorelser ftir att hitta goda exempel. Enligt skriftliga svar så loljer nämnden den besparingsplan
som lagts fram men bedömningen görs att det krävs ett långsiktigt arbete for att komma till rätta med

underskotten. Dock kommer underskott i ftirhållande till budget att minska, då verksamheten tillft)rs mer
medel under 2022.I svar har redovisats vilka nyckeltal som ftiljs upp men det anges ingen prognos for
utvecklingen eller hur nyckeltalen utvecklar sig. Det framgår inte om de åtgärder som vidtas innebär en
kostnadssänkning totalt eller per insats. När det gäller nyckeltal rekommenderar vi att nämnden ft)ljer upp
huruvida andelen öppenvårdsinsatser ökar i ftirhållande till externa placeringar. Detta gäller under ftirutsättning atlvarje placering prövas mot hemmaplanslösningar. Eftersom det kvarstår ett stuprörstänkande i
delar av AV-verksamheten bibehåller vi nuvarande riskbedömning. Det är viktigt att ändrade synsätt, till
exempel avseende hemmaplanslösningar kontra externa placeringar, kommuniceras och år genomslag i
hela organisationen.

Teknik- och fritidsnämnden
I den riskbedömning som revisionen gjorde under 2021 fanns det tre större risker som gällde vägunderhåll, beredskap inftir extremt väder samt oro inlor att många unga har lämnat ftireningslivet under pandemin. Nämnden har hanterat dessa risker och i dagsläget är det endast osäkerhet runt finansieringen av
vägunderhåll som kvarstår. Nämnden har tappat intäkter som är relaterade
ningsvis återställs n?ir alla restriktioner är borta.

till pandemin vilket ftrhopp-

Risk- och väsentlighetsmatrisen har varit ett bra hjälpmedel for att ftira diskussion runt nämndens risker.
Vi i revisonen anser att samarbetet fungerar bra med presidiet och hela nämnden.
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Utbildningsnämnden
I den bedömning som revisionen gjordes inledningsvis såg vi en hög risk ftir fortsatta underskott på grund
av det skulle ta tid att genomfiira de stora anpassningar som var nödvändiga fiir en ekonomi i balans. Vi
gjorde även bedömningen att det lorelåg en hög risk avseende kvalitativa aspekter av verksamheten som
en konsekvens av större personalneddragningar, konsekvenser av pandemin och en historik av relatiw låg

måluppfyllelse ftir grundskolan Till detta kopplade vi även behovet av ökade insatser ftir att möta psykisk
ohälsa och ökat behov av stödinsatser till bam och elever. Nämnden framftirde själv att lokalftrsörjningen
utgiorde den högsta risken med brist på ftrskoleplatser och platsbrist på vissa grundskolor.
I vår senaste dialog med utbildningsnämnden kan vi konstatera att nämnden adresserat riskerna på ett
positivt och konstruktivt sätt. Nämnden har åtgärdat sitt underskott och redovisar ett överskott. Elevernas
betygsnivå uppges ha örbättrats, trots svåra ftirutsättningar. Lokalproblematiken har enligt nämnden bli-

vit mindre akut och nämnden ser i dagsläget inte några svårigheter kopplade
bildningsnämnden har generellt sjunkit avsevärt.
Överltirrnynda rnä

m nd

till frågan. Risknivån fiir ut-

en

De risker som identifierats gäller nämndens internkontrollplan, personalftirsörjning och rekrytering av
gode män.

Nämnden tillftir en risk och det gäller sammanslagningen till ett gemensamt kansli tillsammans med
Ronneby och Karlskrona. Samarbetet ska senare leda till en gemensam överftirmyndamämnd. Sammanslagningen har inneburit att rutiner ändrats, exempelvis har den n?ira kontakten med handläggare örsvunnit. Nämnden gör bedömningen att rättssäkerheten inte påverkats negativt, däremot har nämndens
möjlighet till kontroll ftirsämrats. Detta har inte lett till att nämnden upprättat en interkontrollplan ftjr att
stärka sin uppftiljning. Vi finner att risken rörande den interna kontrollen kvarstår och att uppftljning inte
sker på systematiska grunder. Någon uppftljning har inte heller skett i ftirhållande till ställftreträdare,
som rimligen också har upplevt ett större avstånd till kansliet och därmed sämre service. Nämnden intygar
att ft)rseningar i granskningen av årsräkningar innebär senarelagda arvodesutbetalningar till ställftireträdare, vilket kan riskera att ställftjreträdare avsäger sig sina uppdrag. Vi bedömer att risknivå är hög ftir
ökade kostnader och sämre rekryteringsfiirutsättningar.
När det gäller samverkan med andra nämnder i kommunen görs bedömningen att samverkan fungerar väI.
Bedömningen är att den frågan har en låg risk.
Ansökningar om godmanskap överstiger tillgången på godemän och en kö på cirka 20 personer fanns vid
intervjutillftillet. Det har gjorts olika kampanjer ör att hitta gode män och många byten på gode män
bidrar till en svår situation. Det är vår bedömning av att risken kvarstår avseende rekryteringen av ställ-

öreträdare.

Lekmannarevision i de kommunala bolagen
Lekmannarevisorerna har granskat verksamheten i de kommunala bolagen enligt bestämmelsema i aktiebolagslagen och kommunallagen. Varje bolag har en lekmannarevisor som avgett en granskningsrapport
fiir bolaget ifråga. Kommunens revisorer erhåller rapporter från lekmannarevisoms arbete i bolaget och
utsedda lekmannarevisorer har under året haft kontinuerliga kontakter med respektive bolag.
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