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Till kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport och prognos 2018

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som kommun-

fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Vi har översiktligt granskat Karlshamns

kommuns delårsrapport per 2018-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och

inriktad mer på analys  och  mindre på detalj granskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad

revisionsrapport som utarbetats av  EY.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följ ande bedömning av kommunens delårsrapport:

o  Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god

redovisningssed, med de undantag som anges i delårsrapporten.

0  Vi kan inte göra någon bedömning av god ekonomisk hushållning utifrån den redovisning som

sker i delårsrapporten. Redovisningen upptar aktiviteter inom ramen för kommunfullmäktiges

inriktningsmål, men det är en brist i delårsrapporten att en samlad bedömning om

prognosticerad måluppfyllelse saknas.

0  Vi noterar att lämnade rekommendationer från föregående delårsrapport endast delvis har

hörsammats, varför vi återigen trycker på vikten av att kommunen fortsatt arbetar med de

förbättringsornråden som identifierats. Vi ställer oss kritiska till att kommunen fortfarande inte

kommit längre avseenden följ ande områden i delårsrapporten.

0  Bokföring av bokslutsjusteringar.

0  Dokumentation av delårsrapport.

0  Årsresultatet efter balanskravsavstämningen prognosticeras till -23,0 mkr, vilket innebär att

balanskravet för 2018 inte uppnås.

0  Vi instämmer i granskningsrapportens bedömning att det finns en tveksamhet i lämnad

prognos för årets resultat. Vi bedömer därför att kommunens resultat kommer att försämras.

0  Effektiviseringskravet för 2018 har inte genomförts och har ur ett styrrringsperspektiv

hanterats otillräckligt. Det har inte kommunicerats tillräckligt tydligt var i organisationen

besparingen ska ha genomförts.
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