
Ronneby kommun
Revisorerna

Till kommunfullmäktige i
Ronneby kommun

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits av kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, fritids- och kultumämnden,
miljö- och byggnadsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden,
överftirmyndarnämnden och valnämnden. vidare har vi, genom attvara utsedda
lekmannarevisorer, även granskat verksamheten i AB Ronneby Helsobrunn, AB
Ronneby industrifastigheter, Ronnebybrunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljö Teknik Energi AB och AB Ronnebyhus under 2018.

Styrelsen och nämnderna ansvarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande lagar, fiirordningar och fiireskrifter samt de måI, beslut och riktlinjer som
gäller fiir verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar också ftir att det finns
tillräcklig intern kontroll samt ftir återredovisningen till kommunfullmäktige av hur
de fullgjort uppdraget.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning och att
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige.

Efter 2018 års granskning vill vi särskilt uppmärksamma:

Granskning av upphandlingsverksamheten visade på ett antal brister. Vi noterade
bland annat att en leverantör under lång tid fakturerat utbildningsnämnden stora
belopp utan att en upphandling hade genomltirts. Vi vill även framhålla att
utbildningsnämndens hantering efter granskningen inte bedömdes som tillräcklig, i
synnerhet mot bakgrund av att oegentligheter inte kunde uteslutas i det enskilda
ärendet.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby kommun har bedrivit
verksamheten på ett i stort sett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
ti llfredsstäl lande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt ar rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndemas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att båda de finansiella mål som fullmäktige ställt upp uppnås.

Vi bedömer att kommunen har en låg måluppfyllelse avseende mål och indikatorer
Av de övergripande verksamhetsmålen ör 2018 har endast två av åtta mål uppnåtts
helt, tre mål har uppnåtts delvis, tre är ej uppfyllda. Endast fem av totalt24
indikatorer bedöms vara uppfyllda, tio bedöms vara nästan uppfyllda, sju är inte
uppfyllda och två av indikatorerna saknar värde.
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Vi tillstyrker kommunens årsredovisning för 2018.

Vi tittstyrker att fullmäktige bevitjar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt

enskild ledamöter i dessa organ.

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter-

Ronneby den 5 april2019

+.\tJ,* \-\ tI^=--__
Birger Petersson

HAfr*rsrtr-
Thomas Håkansson Bo Larsson

Till revisionsberättelsen tillhör bilagorna:

Bilaga I Revisorernas redogörelse 2018

Bilaga 2 Sakkunnigas rapport - Ronneby kommun - Ärsredovisning 2018

Bilaga 3 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter for de kommunala bolagen



Ronneby kommun
Revisor Kjell GG Johansson
Revisor Birger Thellman

fill: Kommunfullmäktige i Ronneby kommun

Revisionsberättelse för år 2018
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits av kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden,
miljö- och byggnadsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, valnämnden och
överf örmyndarnämnden.
Vidare har Kjell GG Johansson i egenskap av lekmannarevisorer granskat
verksamheten i Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljö Energi AB och
Birger Trellman har i egenskap av lekmannarevisor granskat verksamheten i AB
Ronnebyhus.

Styrelsen och närnnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt de måI, beslut och riktlinjer som
gäller för verksamheten,
Styrelsen och nämndema ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll
samt för återredovisningen till kommunfullmäktige av hur de fullgjort uppdraget.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning och
att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från
kommunfullmäktige.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby har bedrivit
verksamheten på ett i stort sett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt rir rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll, med undantag för den
intema kontrollen i utbildningsnämnden, har varit tillräcklig.

Vi bedömer att de bägge finansiella mål som fullmäktige ställt upp nås.

Vi bedömer att kommunen har en mycket låg måluppfyllelse avseende mål och
indikatorer.
Av de övergripande verksamhetsmålen för 2018 har endast två av åtta mål uppnåtts
helt, tre mål har uppnåtts delvis, tre är ej uppfyllda. Endast fem av totalt 24
indikatorer bedöms vara uppfyllda, tio bedöms vara nästan uppfyllda, sju är inte upp-
fyllda och två av indikatorema saknar värde.



Vi riktar anmärkning mot utbildningsnämnden då den haft en bristfäIlig intern
kontroll med avseende på den av revisorerna uppmärksammade
bristande upphandlingen av tjänst som använts under tiden augusti 2015-
2018 och som misstänkes ha varit vilseledande och därmed vållat nämnden
och kommunen skada.

vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2018 godkänns.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi åberopar bifogade redogörelse och tidigare överlämnade rapporter

Ronneby den L0 april 20L9

Kjell Johansson

fill revisionsberättelse hör bilagorna:

Bilaga l- Revisorernas redogörelse 20LB
Bilaga 2 Sakkunnigas rapport - Ronneby kommun - Ärsredovisning 2018
Bilaga 3 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för de kommunala bolagen

Ovannämnda dokument har överlämnats i anslutning till den revisionsberättelse
som lämnats av de öwiga i revisionsgruppen.



Ronneby kommun
Revisorerna

Bilaga 1

Revisorernas redogörelse för år 2018

Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som fiiljer av god revisionssed, all
verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och nämnderna. Genom
lekmannarevisorema granskar revisorerna även den verksamhet som bedrivs i de
kommunala öretagen.

Vi har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som sker inom nämnderna har varit tillräcklig.

Vi har granskat styrelsens och nämndemas verksamhet i den omfattning som vi anser
vara motiverat med hänsyn till väsentlighet och risk. Planeringen av granskningsinsatser
har dokumenterats i en revisionsplan. Vid planeringen har vi utgått från en analys av
väsentlighet och risk.

Målet fiir granskningen är revisorernas uttalande i frågan om ansvarsfrihet for styrelse
och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa. Revisorernas uppgift är att bedöma om
styrelsens och nämndernas ansvarsutövande är tillfredsställande. Med ansvarsutövande
menar vi styrelsens och nämndernas aktiva åtgärder for att styra, folja upp och konhollera
verksamheten.

Den 6 och 7 november 2018 genomfiirdes en grundläggande granskning då revisorerna
träffade presidierna och fiirvaltningscheferna ftir kommunstyrelsen, utbildningsnämnden,
fritids- och kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden
och överfiirmyndarnämnden. Den 7 december 2018 genomfordes en planeringsdag i AB
Ronneby Industrifastigheters lokaler. Vid detta tillfiille lades grunden till ett fiirslag for
2019 års arbete.

Den kommunala verksamheten har på sedvanligt sätt granskats vilket dokumenterats i
särskilda rapporter (se nedaQ.

Vi har utftirt vår granskning enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, fastställt revisionsreglemente samt de lagar och ftirordningar som berör
revisionens verksamhet.

Granskningens inriktning och resultat
Som en del i granskningen har revisorerna löpande tagit del av fullmäktiges, styrelsens
och nämndemas protokoll.

Grundläggande granskning 2018
Ansvarsutövandet definieras som granskningsobjektens aktiva åtgärder fiir att styra, fiilja
upp och kontrollera verksamheten. Ronneby kommuns revisorer ska enligt
kommunallagen och god revisionssed granska all verksamhet årligen. De fortroendevalda
revisorema har däribland annat genomftirt en grundläggande granskning vilket innebär att
presidiema i styrelser och nämnder kallats till möte 6 och 7 november 2018. De har fått
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svara på frågor om verksamheten och dess ekonomi, organisation och interna kontroll
under 2018 samt de viktigaste utmaningarna for kommande år.

Bakgrunden till att revisorema begär svar på dessa frågor är att revisorerna varje år i
revisionsberättelsen ska uttala sig i ansvatsfrågan, d.v.s. om styrelsen, nämndema,
beredningarna och de enskilda ledamötema ska beviljas ansvarsfrihet, alternativt om det
finns något att anmarkapänar det gäller det politiska utövandet.

Anteckningarra och andra dokument från mötena sammanställs i ett internt arbetsmaterial

under namnet Grundläggande granskning 2018. Detta dokument ligger sedermera till
grund for revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning och revisionsplanen fiir 2019.
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Granskningsinsatser och planeringsdokument 2018

Under året har revisorernas granskningar kompletterats med fordjupade granskningar, till
vilka sakkunniga biträden anlitats. Följande granskningar har genomforts:

Revisorerna har erhållit svar från styrelse och nämnder avseende genomforda
granskningar under 2018 ftirutom granskning av löneutbetalningsprocessen. Därutöver
saknar revisionen fortfarande svar från kommunstyrelsen gällande granskningsrapporten
av fastighetsunderhållet som genomftirdes under 2017.

Lagstadgad granskning

Granskning av årsbokslut 2018

Revisionen har utfiirts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det
innebär att vi planerat och genomfort revisionen fijr att med hög men inte absolut
säkerhet fiirsäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har
översiklligt, enligt kommunallagen 9a $ granskat om resultatet är forenligt med
fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer fiir god ekonomisk hushållning.

Årets resultat uppgår till 12,8 t'nkr (28,2 mkr) vilket är 15,4 mkr lägre än öregående år
och 9,6 mkr högre än ursprunglig budget. I fiirhållande till prognos i delårsrapporten iir
resultatet 2,1 tnl<r högre. Innevarande år påverkade kommunens resultat positivt jämfiirt
med budget beroende på dels utdelning från Kommuninvest på 3,5 mkr och dels lägre
kapitalkostnader eftersom investeringstakten blev betydligt lägre än budgeterat.

Det finns fyra nämnder som har negativa awikelser under året. Utbildningsnämndens
awikelse uppgår till -13,4 mkr, socialnämnden med -10,8 mkr och miljö- och
byggnadsnämnden -1,5 mkr samt överörmyndarnämnden -0,1 mkr. Öwiga verksamheter
visar ett överskott under 2018. Verksamheternas totala awikelse mot budget uppgår till
9,6 mkr. Största överskottet visar äldrenämnden med 14,9 mkr.

Vi kan konstatera att balanskravet har uppfyllts och bädatvä finansiella mål har uppnåtts
ftir 2018. Dock har endast fem av totalt 24 indikatorer ftir verksamhetsmålen uppnåtts
under året. Kommunstyrelsen gör ingen samlad bedömning i årsredovisningen om
huruvida verksamheten har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning utifrån
samtliga mål. Den totala måluppfullelsen uppgick till25% vilket är sämre än fona året då
den uppgick till40%. De övergripande verksamhetsmålen fiir god ekonomisk hushållning
är många till antalet när även delmålen inkluderas. Flertalet mål är svåra att årligen mäta
eftersom de baserar sig på undersökningax som inte utftirs frekvent varje år. 2018 har
samma indikatorer som 2017.

Investeringsbudgeten ör 2018 uppgick till 190 mkr. Utfallet fiir 2018 uppgick till 64 mkr
(106 mkr) vilket innebär en genomforandegrad om 33,7%o (60,6%). Awikelsen i kronor
uppgår till 126 mkr. Det konstateras att fullmäktiges antagna budget över
investeringsverksamheten även i år inte har uppnåus och det foreligger en betydligt lägre
uppffllande grad än 2017 .
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Delårsrapporten januari - augusti 2018

Syftet med granskningen av delårsrapporten var att ge kommunens revisorer ett underlag
fiir sin bedömning om resultatet i delårsrapporten är florenligt med de mål som
kommunfu llmäktige beslutat.

Vår sammanfattande bedömning av delårsrapporten var att resultatet i delårsrapporten i
allt väsentligt är forenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Det prognostiserade resultatet ör 2018 uppgick till10,7 mnkr, vilket är 7,5 mnlr högre
än budget. Resultatet ör helåret 2017 uppgick till 28,2 mnkr.

Skatteintäkterna forväntades öka med ca 2,2 Vo eller 36,5 mnkr vid jämftirelse mellan
utfall 2017 och prognos 2018. Detta innebiir att i enlighet med prognosen forväntades
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning öka i lägre takt än verksamhetens
nettokostnader.

Helårsprognosen avseende investeringar 1åg långt ifrån den investeringsbudget som
fullmåiktige antaglt. Utfallet bedömdes uppgå till ca 49% i helårsprognosen och utfallet
per 2018-08-31 uppgick till20%. Under en rad är har investeringsgraden varit på en

väldigt låg nivå. Årets prognos avser dock ytterligare en lägre nivå.

Nämndernas totala prognostiserade budgetavvikelser uppgick till -1,6 mnkr. Största
negativa awikelsen hade utbildningsnämnden med -15,3 mnla. Awikelsen berodde
enligt nämnden bero på ökade kostnader fiir grundskolan och vidare har även kostnadema
ör fristående enheter. Även socialnämnden prognostiserar ett underskott på -6,9 mnkr
vilket bedöms bero på ökade kostnader ftir ekonomiskt bistånd och placeringskostnader

enligt nämnden. Miljö-och byggnadsnämnden prognosticerade ett underskott pä -1,2

mnkr. Awikelsen berodde enligt nämnden på ökade kostnader gällande

bostadsanpassning och habilitering. Äldrenämnden redovisade dåiremot ett överskott i sin
prognos med 14,8 mnkr. Överskottet bedömdes enligt nämnden bero på fiine
hemtjänsttimmar.

Prognosen fiir helåret indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppnås. Båda två
finansiella mål fiir räkenskapsåret bedöms uppnås vid årets slut. Av de ätta övergripande
verksamhetsmålen bedöms ett mål helt uppffllas och sju delvis. Det finns ingen samlad
bedömning i delårsrapporten, utifrån målen, om Ronneby kommun uppnår kraven for god

ekonomisk hushållning i helårsprognosen.

Gällande god revisionssed visade granskningen att komponentavskrivningar numera

tillämpas gällande samtliga anläggningar med undantag for Brunnsbadet.

Planeringsdokument

Grundläggande granskning 2018

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska revisorerna

årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nåimnders, styrelsers och beredningars
verksamhetsområden.

Revisorema ska pröva om:

tillfredsställande sätt
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Revisionsplan 2018

Utifrån den årliga granskningen i kommunen identifierar revisorerna områden eller
processer i kommunen där risker fiir fel eller awikelser kan fiirekomma. Genom en risk-
och väsentlighetsanalys och en samlad bedömning av fiireslagna områden prioriteras
identifierade områden.

Denna process ligger till grund for de fiirdjupade granskningsinsatser som revisorerna
sedermera beslutar om.

Fördjupad granskning under 2018

Uppföljning av 2A1.6 års granskningar

Följande granskning inkluderades i2016 års revision:

* Granskning av avtalsuppfoljningar
> Granskning av målupp$rllelse, tillsyn och lokalfiirsörjning inom florskolan

" Granskning av kommunstyrelsens ägarstyming och uppsikt över kommunens
bolag

r Granskning av kommunstyrelsens uppsikt
> Granskning av delegering och myndighetsutövning

Övriga fiirdjupade granskningar avseende 2018 års revision

> Granskning av överörmyndaren
o Granskning av arbetet med sociala medier
u Granskning av socialnämndens arbete avseende barn och ungdomar i riskzon ftir

missbruk och beroende

' Granskning av löneutbetalningsprocessen
r Granskning av kommunens arbete kring integration
r Granskning av äldrenämndens styrning och ledning
* Granskning avupphandlingsprocessen
r Granskning av upphandlingsprocessen i de kommunala bolagen (lekmanna-

revision)

Uppfiiljning av 2016 års granskning

Vår sammanfattande bedömning var att majoriteten av de rekommendationer som
revisionen lämnat till kommunstyrelse och nämnder hade beaktats och att
ändamålsenliga ätgärder vidtagits. Det kvarstår dock ett antal områden där
revisionen menar att arbetet inte framskridit fullt ut i enlighet med de

bedömningar och rekommendationer som lämnats.

Granslming av avtalsuppjölj ningar

Vid uppftiljningsgranskningen fiir 2016 var vår bedömning att kommunstyrelsen beaktat
rekommendationerna. Avseende fritids- och kultumämnden bedömde vi att de till stor del
har anammat revisorernas rekommendationer. Vi noterade dock att delegationsordningen
inte har reviderats i enlighet med rekommendation.

Gransloing av måluppfyllels e, tillsyn o ch Io kalJiirs örj ning inom fi)rsko I an

Vi bedömde att utbildningsnämnden beaktat rekommendationerna frän 2016 års

granskning. Dock bedömde vi att de rekommendationer som i rapporten avsåg

kommunstyrelsen kvarståf, till stora delar. Rekommendationema avsåg:
> Arbeta fram en lokalforsörjningsplan, som bygger på demografiska prognoser

och ekonomiska analyser.

5



> Finna former fiir att systematisera och utveckla den strategiska

långtidsplaneringen i kommunen.

Granshting av kommunstyrelsens rigarstyrning och uppsikt över kommunens
bolag

Vi bedömde att kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder i enlighet med revisorernas

rekommendationer från 2016 års granskning.

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt

Vi bedömde att kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning beaktat

rekommendationema från 2016 års granskning. Vid granskningstillfiillet 2018 hade

exempelvis inte åtgåirder for att tidigarelägga uppfoljningama av intern kontroll, eller ett

fortydligande av innebörden av ledamöternas uppsiktskrav genomfiirts.

Granslcning av delegering och myndighetsutövning

Vår bedömning var att socialnämnden till stor del anammat revisoremas

rekommendationer. Vi noterade dock att det inte har upprättats några specifika rutiner vid
anlitande av konsulttjänster. Vi bedömde att miljö- och byggnadsnåimnden vidtagit
tillräckliga åtgärder i enlighet rned revisoremas rekommendationer.

Granskning av överfiirmyndarnämnden

Granskningens övergripande syfte var ait bedöma om överformyndarnämnden bedriver

tillräcklig styrning, ledning och kontroll av verksamheten.

Vår sammanfattande bedömning var att överformyndarniimnden inte har bedrivit
tillräcklig styrning, ledning och kontroll av verksamheten. Vår bedömning grundades på

att nämnden, trots resurstillskott, inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt efterlevnad

av lagar och fiirordningar. Verksamheten har pr?iglats av sjukskrivningar, hög omsättning

på personal och ensamarbete ftjr enskilda handläggare vilket har medfort att

verksamheten enligt vår mening har blivit eftersatt. Detta är såirskilt tydligt då det saknas

riktlinjer och rutiner ör verksamheten samt att nämndens mål och intemkontrollplan inte

har grundats på några riskanalyser.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderade vi överformyndarnämnden att:

r uppdatera delegationsordningen så att den foljer den nya kommunallagen,
> utarbeta riktlinjer och rutiner for verksamheten efter behov, samt
r grunda sin interna kontroll på en risk- och väsentlighetsanalys.

Granskning av arbetet med sociala medier

Granskningens syfte vat aIl bedöma om Ronneby kommun har en åindamålsenlig

hantering av sociala medier.

Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen och övriga nämnder i vissa

delar har en ändamålsenlig hantering av sociala medier. Avseende ansvarsfiirdelningen

bedömde vi att denna i stort är tydlig. Däremot framkom det uppgifter om att det inte

alltid är tydligt vad chefens ro11 är, i florhållande till redaktören'

Vidare gjordes bedömningen att befintliga rutiner och rikflinjer inte iir tillräckligt tydliga.

Flera av redaktörerna hade inte ffitt någon utbildning kring hantering av sociala medier

och de känner sig osäkra på vad de ska göra när sekretessbelagda eller känsliga uppgifter

inkommer. I detta avseende bedömde vi att kommunstyrelsen bör säkerställa att

utbildning och information delges redaktörerna.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderade vi kommunstyrelsen att:
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> Stärka styrning och samordning av arbete med sociala medier.
e Siikerställa att de som hanterar sociala medier erbjuds adekvat utbildning.
u" I samband med revidering av styrdokument örtydliga hur information i sociala

medier ska behandlas.

Därtill rekommenderade vi övriga nämnder att:

p Säkerställa att ansvarsfiirdelning och roller är tydliga och kommunicerade i
verksamheten.

e Säkerställa att diarieöring, gallring, arkivering och hantering av sekretessbelagda

uppgifter hanteras på ett ändamålsenligt sätt.
r Följa upp arbetet med sociala medier.

Granskning av socialnämndens arbete avseende barn och ungdomar i riskzon fiir
missbruk och beroende

Granskningen syfte var att bedöma om socialnämndens styrning och uppöljning av

insatser fiir bam och ungdomar i riskzon for missbruk och beroende var ändamålsenlig.

Vår sammanfattande bedömning var att socialnämnden i allt väsentligt sfyr och foljer upp

arbetet riktat till unga i riskzon fiir missbruk och beroende på ett tillfredställande sätt. Vi
bedömde dock att nämnden kan stärka sin styming och uppfoljning med hänvisning till
den interna samverkan riktat till målgruppen. Vi bedömde även aIt nämnden kan stärka

sin uppöljning med hänvisning till analys och utvärdering av uppfoljningen kopplad till
må1gruppen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderade vi socialnämnden att:

> tydliggöra mål och strategier samt former ftir uppfoljning avseende den interna
samverkan kring målgruppen, samt

> tillse en ändamålsenlig analys och utvärdering av uppfiiljningen kopplad till
målgruppen.

Granskning av löneutbetalningsprocessen

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om styrning, uppfoljning och
intern kontroll är ändamålsenlig och tillräcklig avseende löneutbetalningsprocessen.

Vår sammanfattande bedömning var aI7 rutinerna kring intern kontroll for
löneutbetalningsprocessen kan stiirkas, både avseende omfattningen av riskområden samt

dokumentation av genomftirda kontroller. Vidare kan en sammanställning av awikelser
forbättra löneavdelningens kvalitetsarbete. Sammanställningen kan också ligga till grund

for riskanalys och intern kontrollplan. Vi bedömde även att arbetsledarna i de olika
verksamheterna kan ges mer stöd avseende rutiner fiir manuella kontroller.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderades kommunstyrelsen att:

> säkerställa att awikelser systematiskt dokumenteras for att kunna kartlägga
brister i löneutbetalningsprocessen,

' genomftira riskanalyser avseende löneutbetalningsprocessen,
> dokumentera utforandet och omfatfiringen av kontroller vid intem kontroll,
> stödja nämnderna vid framtagandet av rutiner ör manuella kontroller, samt
> se över sparade semesterdagar och säkerställa att rutinen fi)ljs.

Granskning av kommunens arbete kring integration
Granskningens övergripande syfte var att bedöma om kommunstyrelsen på ett

ändamålsenligt sätt leder och samordnar det övergripande integrationsarbetet.

7



Vår sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsens samordning och styrning
kring det övergripande integrationsarbetet brister. Bedömningen grundades i att vi anser

att verksamheten inte bedrivs i enlighet med integrationsstrategin, vad gäller framtagande
av handlingsplaner och uppfoljning. Det saknas en tydlig ansvarsfordelning i
integrationsstrategin samt systematisk uppfoljning avseende kommunens
integrationsarbete. Vidare bedömde vi att uppfiiljning och åtenapportering kring
integrationsarbetet till kommunfullmäktige och berörda nämnder är otillräcklig.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderade vi kommunstyrelsen att:
> Stärka den centrala samordningen for att säkerställa att integrationsarbetet,

utifrån integrationsstrategin, bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Häri ligger att ta
fram tydliga direktiv ftir hur det strategiska arbetet kring integration ska bedrivas.

* Upprätta tydliga mätindikatorer kring integrationsarbetet ftir att möjliggöra en

systematisk uppfiiljning. Detta fiir att säkerställa att integrationsinsatserna som
bedrivs är effektiva och iindamålsenliga.

r I integrationsstrategin tydliggöra ansvarsfordelningen mellan nämnderna for att

skapa örutsätfiringar fiir ett väl fungerande integrationsarbete.

Vidare rekommenderades utbildningsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, fritid- och

kultumämnden och miljö- och byggnadsnämnden att:
r Säkerställa att handlingsplaner upprättas for respektive nämnd utifrån

integrationsstrategin.
|' Att uppfoljning av integrationsarbetet sker i samband med årsredovisning.

Granskning av äldrenämndens styrning och ledning

Granskningens syfte var att bedöma ändamålsenligheten i ekonomi- och
verksamhetsstyrningen inom äldrenämndens verksamhetsområde.

Vår sammanfattande bedömning var att nämnden, i vissa delar, har en tillräcklig
verksamhets- och ekonomistyrning. Vi bedömde dock att nämnden måste stärka sin

styrning och uppfoljning av det systematiska kvalitetsarbetet med hänvisning på

avsaknaden av en riskanalys kopplat till kvalitetsarbetet med egenkontroller, en tydligare
uppfoljning av intem kontroll samt de nämndmål som dr kopplade till fullmäktiges
strategiska målområde "En god omsorg".

Utifrån granskningsresultatet rekommenderade vi äldrenämnden att:
> löpande folja och dokumentera utvecklingsarbetet med det nya ledningssystemet

ftir systematiskt kvalitetsarbete.
> tillse att arbetet med egenkontroller bygger på en årlig riskanalys.
> säkerställa en ändamålsenlig uppfoljning av beslutade nämndmåI.
> tydliggöra uppfiiljningen av intern kontroll.

Granskning av upphandlingsprocessen

Granskningens syfte var att bedöma om granskade nämnder upphandlar i enlighet med

LOU samt kommunens interna styrdokument och riktlinjer ör offentlig upphandling.

Vår sammanfattande bedömning var att kommunens upphandlingsprocess överlag
fungerar bra med undantag for några få brister som identifierats i samband med

stickprovskontrollen. Granskningen visar att samarbetet mellan den centrala

upphandlingsenheten och granskade nämnder fungerar väl men att det fanns ett behov av

att stäkra kompetens och stöd for nämndspecifika upphandlingar. Vad gäller den interna
styrningen och kontrollen bedömer vi att det var brist att det saknas dokumenterade
riskanalyser gällande inköpsområdet och att kommunen inte genomfiirt någon
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systematiserad uppfoljning avseende ramavtalstrohet. Vidare bedömer vi att
ansvarsftirdelningen vad gäller avtalsuppftiljningar var i behov av att tydliggöras.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderade vi kommunstyrelsen att:

> Systematiskt genomfora uppfiiljning av kommunens ramavtalstrohet
> Stärka samordningen av avtalsuppfiiljningar

Vi rekommenderade samtliga nämnder att:

r Tydliggöra vem som ansvarar ftir att genom{iira avtalsuppfoljningar
> Säkerställa att tillräcklig kompetens finns vid nämndspecifika upphandlingar
> Säkerställa att medarbetare har kännedom om kvalitetssäkringssystemet med

tillhörande riktlinjer kring upphandling

Granskning av upphandlingsprocessen i de kommunala bolagen

Granskningens syfte var att bedöma om AB Ronnebyhus och AB Ronneby
Industrifastigheter och Ronneby miljö och teknik AB upphandlar i enlighet med
LOU/LUF samt i enlighet med bolagens interna styrdokument och riktlinjer fiir offentlig
upphandling och de av kommunens styrdokument som är tillämpliga. Var
sammanfattande bedömning var att samarbetet mellan kommunen och bolagen fungerar
väI. Det finns tydliga riktlinjer och rutiner fiir upphandling i kommunen som även
innefattar bolagens upphandlingsverksamhet. Genomfiird stickprovskontroll visar dock
på brister vad gäller dokumentation och utebliven konkurrensutsättning vid inköp.
Därmed bedömdes det finnas behov av att stärka kompetensen kring upphandling inom
samtliga bolag. Vidare bedömdes den interna styrningen och kontrollen av
upphandlingsprocessen behöva stärkas, samt att ansvarsfordelningen vad gäller
avtalsuppfoljningar behövde tydliggöras.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderade vi styrelsen fiir AB Ronnebyhus,
Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronneby Industrifastigheter att:

> Säkerställa att det finns tilhäcklig kompetens kring upphandling
> Upprätta tillräcklig dokumentation vid direktupphandling och upphandling
> fuligen analysera risker kopplat till området upphandling
> Säkerställa att det genomfiirs systematiserade avtalsuppfiiljningar

Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronneby Industrifastigheter rekommenderades att:

p Genomfiira uppfoljningar avseende ramavtalstrohet

Ovrigt

Kommunfullmäktige entledigade Tomas Lundberg från uppdraget som revisor i Ronneby
kommun vid sammanträdet 30 augusti 2018.
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Sammanfattning

På uppdrag av kommunrevisionen i Ronneby kommun har vi gjort en granskning av årsbokslut
och årsredovisning för 2018.

Revisionen har utförts ienlighet med god revisionssed i kommunalverksamhet. Det inne-
bär att vi planerat och genomfört revisionen for att med hög men inte absolut säkerhet
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi har översikt-
ligt, enligt kommunallagen 9a $ granskat om resultatet är forenligt med fullmäktiges beslut
om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Arets resultat
Arets resultat uppgår till 12,8 mkr (28,2 mkr) vilket är 15,4 mkr lägre än föregående år och 9,6
mkr högre än ursprunglig budget. I förhållande till prognos i delårsrapporten är resultatet 2,1
mkr högre. lnnevarande år påverkades kommunens resultat positivt jämfört med budget bero-
ende på dels utdelning från Kommuninvest på 3,5 mkr och dels lägre kapitalkostnader ef-
tersom investeringstakten blev betydligt lågre ån budgeterat.

Det finns fyra nämnder som har negativa awikelser under året. Utbildningsnämnden -13,4
mkr, Socialnämnden med -10,8 mkr och Miljö- och byggnadsnämnden -1,5 mkr samt Överför-
myndamämnden -0,1 mkr. Övriga verksamheter visar ett överskott under z}ft. Verksamhet-
ernas totala avvikelse mot budget uppgår till 9,6 mkr. Största överskottet visar Äldrenämnden
med 14,9 mkr.

God ekonomisk hushållning
Vi kan konstatera att balanskravet har uppfyllts och båda två finansiella mål har uppnåtts för
2018. Dock har endast fem av totalt24 indikatorer för verksamhetsmålen uppnåtts under året.
Kommunstyrelsen gör ingen samlad bedömning i årsredovisningen om huruvida verksam-
heten har bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning utifrån samtliga må|. Den totala
måluppfyllelsen uppgick till 25% vilket är sämre än förra året då den uppgick till 40%. De över-
gripande verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är många till antalet när även del-
målen inkluderas. Flertalet mål är svåra att mäta varje år eftersom de baserar sig på under-
sökningar som inte utförs frekvent varje år. 2018 har samma indikatorer som 2017.

I nv e ste r i n gsv e rks a m h eten
lnvesteringsbudgeten för 2018 uppgick till 190 mkr. Utfallet för 2018 uppgick till 64 mkr (106
mkr) vilket innebär en genomförandegrad om 33,7o/o (60,6%). Avvikelsen i kronor uppgår till
126 mkr. Det konstateras attfullmäktiges antagna budget över investeringsverksamheten även
i år inte har uppnåtts och det föreligger en betydligt lägre uppfyllandegrad än 2017.

Period iseringar och avsättningar
När det gäller periodisering av ersättning för flyktingar måste märkning ske på individnivå fram-
över på samma sätt som vid periodisering av ersättningar för EKB. Detta för att säkerställa
korrekt periodisering. Vidare finns det en osäkerhet i belopp kring avsättning gällande pens-
ioner KF Räddningstjänsten Östra Blekinge. Detta eftersom uppbokning har skett efter pro-
gnos då det råder stor osäkerhet kring KPA:s beräkning per 2018-12-31.

God redovisningssed
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning,
Arsredovisningen har, iallt väsentligt, upprättats ienlighet med den kommunala redovisnings-
lagen och god redovisningssed.
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1 lnledning

1.1. Uppdrag och syfte

På uppdrag av kommunrevisionen i Ronneby kommun har en granskning av årsbokslut och
årsredovisning skett. Enligt kommunallagen skallrevisorerna även bedöma om resultatet iårs-
bokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning
skall biläggas årsbokslutet.

Denna rapport behandlar ur revisionssynpunkt väsentliga iakttagelser och belopp.

1.2. Metod och avgränsning

Granskningen har utgått från risk och väsentlighet vid prioritering av granskningsåtgårder.

Vår uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning har begränsats till av kommunfullmäk-
tige fastställda må|, således har inte nämnders och styrelsers egna aktiviteter omfattats av
granskningen.

2 Resultaträkning

2.1 Utfall kommunen

överg ripande kommentarer till utfallet
Arets resultat uppgår till 12,8 mkr vilket är 15,4
mkr lägre än föregående år och i förhållande
till budget är årets resultat 9,6 mkr högre.

En jämförelse mot föregående års resultat vi-
sar att resultatet ligger på en lägre nivå ef-
tersom nettokostnaderna ligger på en högre
nivå detta år.

lförhållande tillden prognos som avlämnades
per 2018-08-31 är utfallet per 2018-12-31 2,1
mkr bättre. Även detta år blev det ett bättre ut-
fall än helårsprognos i delårsrapport.

Kommunens totala utfall i

iämförelse med budget och

föregående år (mkr)

UTFALL 2018 BUDGET 2018 UTFALL 2017

Kommunens totala utfall i iämförelse
med prognos vid delårsbokslut

2018-08-31 (mkr)

UTFALL 2O1B PROGNOS DELÅR
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 749,1 mkr vilket är en ökning med 102,2 mkr jäm-
fört med föregående års utfall om 1 646,9 mkr. Det är framförallt verksamhetens kostnader
som ökar mest med 102,5 mkr (134,8 mkr) jämfört med föregående år, vilket motsvarar en
ökning med 5,0%. Totala ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår lill6,20/o
(5,0%) jämfört mellan 2018 och 2017.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och
utjämning uppgår till 1 751,7 mkrför 2018 och
jämfört med föregående års utfall om 1 668,3
mkr medför detta en ökning om 83,4 mkr.

Ökningstakten avseende skatteintäkter, bi-
drag och utjämning är mellan 2018 och 2017
5,0% vilket kan jämföras med ökningstakten
för verksamhetens nettokostnader om 6,2%
som hamnade på en lägre nivå.

Det konstateras således att ökningstakten
avseende verksamhetens nettokostnader lig-
ger på en högre nivå jämfört med ökningen
av skatteintäkter detta år. Vid jämförelse med
tidigare år ska beaktas att återbetalning av
AFA sänkte nivån på nettokostnadema med
11,3 mkr 2015.

Nyckeltal, soliditet
Soliditeten har ökat något mot föregående år
med anledning av mindre investeringar än för-
väntat.

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som
en ansvarsförbindelse utanför balansräk-
ningen. Pensionsåtaganden inom linjen upp-
går för 2018 till 585,6 mkr. Soliditeten inkl.
pensionsåtagande är 5,7o/o (3,9%).

Nettokostnads- och

skatte i ntäktsu tveckli n g

9,00%

8,00%

7,00v0
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0,00%
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Nyckeltal, befolkningsutveckling

Under 2018 ökade antalet kommuninvånare
med 127 personer, vilket motsvarar en befolk-
ningsökning med O,4o/o (1,2o/o). Befolknings-
utvecklingen har en fortsatt stigande trend.
Totalt har befolkningen ökat med 1 824 perso-
ner vid en jämforelse mellan 2013 och 2018.

Att kommunens invånarantal har ökat avse-
värt de senaste åren ger en indikation om att
invånarna kommer att kräva en högre nivå på
den kommunala servicen vilket kommer att
kräva ökade investeringar.

2.2 Driftredovisning

Verksamheternas (exkl. kommungemensamt
och finans) totala avvikelser uppgår till +6,0
mkr. Det finns fyra nämnder som har nega-
tiva avvikelser. Utbildningsnämnden med -
13,4 mkr och Socialnämnden med -10,8 mkr
samt Miljö- och byggnadsnämnden -1,5 mkr.
Största avvikelsen mot budget visar dock
Äldrenämnden med +14,9 mkr. Prognosen
vid delårsbokslutet visade en total avvikelse
med -1,7 mkr för samtliga nämnder (exkl.
kommungemensamt och finans). Utbild-
ningsnämnden lämnade en prognos vid del-
årsbokslutet på -15,3 mkr och utfallet lan-
dade på -13,4 mkr. En förbättring med 1,9
mkr mot prognosen i delårsbokslutet. Social-
nämnden lämnade däremot en prognos vid
delårsbokslutet på -6,9 mkr vilket kan jämfö-
ras mot ett betydligt sämre utfall på -10,8
mkr. En försämring med -3,9 mkr mot pro-
gnosen i delårsbokslutet under de sista fyra
månadema. Kommunstyrelsen har också en
stor avvikelse mot prognos som dock är po-
sitiv och uppgår till +7,4 mkr. Det finns några
förvaltningar som behöver förbättra precis-
ionen i prognosarbetet framöver.

Antal invånare i kommunen

2013 2014 2015 2016 2017 2018

30000

29500

29000

28500

28000

27504

27000

26500

Belopp i mkr Budget-'
awi-
kelse

5

Kommunstvrelsen 13,8
Revisionen 0,0
Miliö- och bvqqnadsnämnden -1,5
Fritids- och Kulturnämnden 3,1

Utbildninqsnämnden -13,4
Äldrenämnden 14,9
Socialnämnden -10,8
Överförmvndarnämnden -0,1

Summa nämnder 6,0

Kommunqemensamt och finans 3,6

Total budgetavvikelse 9,6
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Kommunstyrelsen visar 2018 ett positivt ut-
fall mot budget med 13,8 mkr (17,7 mkr).
Främsta orsaken är beroende på vakanser i

personal och att kapitalkostnaderna ligger
lägre p g a storeftersläpning iinvesterings-
verksamheten. Awikelsen mot prognos idel-
årsbokslut avviker med 7,4 mkr.
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2.3 Sammanställd redovisning

Den totala kommunkoncernen som konsoli-
deras omfattas av bolagen i tabellen till hö-
ger plus ett kommunalförbund. Bolaget Ron-
neby Brunn AB ingår inte i tabellen eftersom
bolaget är vilande. Resultatet för hela kom-
munkoncernen uppgår till 222,8 mkr (49,6
mkr) vilket är 173,2 mkr högre än föregående
år. Orsaken till den stora förändringen i re-
sultatet beror på stora reavinster sålda av
dotterbolag till holdingbolag som i sin tur ägs
av AB Ronnebyhus (reavinstresultat ingår
inte i det redovisade resultatet itabellen för
moderbolaget AB Ronnebyhus utan endast i

koncernredovisning).

2.4 lnvesteringsverksamheten

lnvesteringsbudgeten för 2018 uppgick till
190 mkr. Utfallet under 2018 uppgick till 64
mkr vilket innebär en genomforandegrad
om cirka 33,7Vo (60,6%). Avvikelsen i kro-
nor uppgår till 126 mkr. Det konstateras att
fullmäktiges antagna budget över investe-
ringsverksamheten även i år inte har upp-
nåtts och det föreligger en betydligt lägre
uppfyllandegrad än 2017 .

Ronneby kommun
Revisorerna

Bolag Resultat 2018

AB Ronnebyhus 9.7 mkr
ABRH 0 mkr
Ronneby Miljö och Teknik
AB

-7,0 mkr

Ronneby Miljöteknik Energi
AB

-6,8 mkr

AB Ronneby lndustrifastig-
heter

3,4 mkr

KF Räddninqstiänsten OB -1,1 mkr

Utfall nettoinvesteringar och
jämförelse med budget och

d elårsprognos

Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB samt Räddningstjänsten
redovisar underskott under året. Övriga helägda bolag som konsolideras i den sammanställda
redovisningen visar på överskott eller nollresultat för räkenskapsåret 2018.

-!r
Utfall 2018

190

TI
Budget 201 8

92

-
Prognos augusti

64

Kommunstyrelsen står, i likhet med tidigare år, för största delen av investeringsverksamheten.
Utfallet för kommunstyrelsen uppgår tll47 mkr (60 mkr). lnga större investeringar är gjorda
under 2018 utan de största investeringarna uppgår till4,1 mkr, vägbeläggningar och 3,7 mkr
"komplett teater".
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3 Balansräkning

Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och underlag samt
har stämts av mot huvudboken. Poster som uppvisar stora förändringar jämfört med föregå-
ende års bokslut har granskats analytiskt.

3.1 Materiella anläggningstillgångar

Arets totala investeringar uppgår till 64 mkr (106 mkr). Avsevärd minskning även mot föregå-
ende år. Budgetramen för investeringar 2018 var beräknad till 190 mkr jämfört med 2017 då
ramen var 1 75mkr. Prognosen vid delårsbokslutet uppgick till 92 mkr vilket inte heller infriades.

Granskning av anläggningar har skett genom kontrollberäkning av avskrivningar gjorda i an-
läggningsregister. Vidare har kontroll skett av större investeringar under året. Resultaten av
kontrollen visar att investeringarna är korrekt aktiverade.

Under året har kommunen sålt anläggningstillgångar med en realisationsvinst på totalt 5,1 mkr
(2,8 mkr).

Detta år har bedömningen gjorts att inga nedskrivningar behöver göras gällande materiella
an läggn ingstillgångar.

3.2 Exploateringsfastigheter

Under 2016 gjordes en nedskrivning gällande Exploateringsområdet (Kilen) uppgående till I
mnkr. Nedskrivningsbehovet bedöms fortfarande föreligga per2018-12-31. Någon ytterligare
nedskrivning har ej identifierats.

3.3 Periodisering av intäkter och kostnader

Genomförd granskning av periodiseringsposter av större fakturor under perioden december
2018 och januari 2019 har genomförts.

Vår granskning visar på att korrekta periodiseringar har gjorts och att god redovisningssed
därmed har följts med synpunkt som vi nämner under avsnitt 3.5.

3.4 Kundfordringar

Granskning har skett av kommunens kundfordringar där särskild kontroll har skett av osäkra
kundfordringar. Kommunen tillämpar en modell som anger att samtliga fordringar äldre än 6
månader skrivs ned med 75 % (vissa undantag kan förekomma om det finns avtalade avbe-
talningsplaner för äldre fordringar). Vår kontroll visar att principen följs.

Vi har ej identifierat några tvistiga kundfakturor av väsentlig art.
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3.5 Ersäftningar för flyktingar

Kommunen har precis som tidigare år redovisat ej utnyttjade medelför ensamkommande flyk-
tingbarn (EKB) som en förutbetald intäkt. Enligt god redovisningssed skall intäkten redovisas i

samma period som kostnaden uppstår. Vi har tagit del av underlag som visar att det finns
ytterligare tillkommande kostnader vilka är kopplade till det statsbidraget är avsett för. Dock är
det fortfarande stor osäkerhet i beloppet eftersom beräkningen avser en längre period. Vår
bedömning är att de kostnader som är med i beräkningen fortfarande är relevanta.

Det finns även ett annat balanskonto vilket ligger som förutbetald intäkt och avser bidrag som
ska täcka kostnader under tre år efter att flyktingar anländer. Redovisningen av dessa perio-
diserade medel är inte "märkta" på individnivå som ovanstående EKB-ersättningar är. Denna
märkning måste även ske gällande detta konto för att säkerställa att rätt belopp blir periodise-
rat.

3.6 Avsättningar

Enligt den s.k. "blandmodellen" redovisas de intjänande pensionema före 1998 som ansvars-
förbindelse utanför balansräkningen. Av den totala pensionsskulden inkl löneskatt om 657,6
mkr avser 585,6 mkr ansvarsförbindelse, vilket medför att c:a 89,1o/o av den totala pensions-
skulden ligger utanför balansräkningen och skall således finansieras av löpande medel. Jäm-
fört med föregående år har pensionsåtagandet som ligger som ansvarsförbindelse minskat
med 17,2 mkr.

Bland övriga avsättningar ingår det en post som avser pensioner för KF Räddningstjänsten
Östra Blekinge som uppgår till20/ mkr. Avsåttningen som är gjord per 2018-12-31 baseras
på prognos från KPA som är lämnad i samband med årsbokslut 2017-12-31, med en uppräk-
ning med 10ol0, gällande 2018-12-31. Denna avsättning kan vara felaktig då kommunen valt
att gå pä 2017 års prognos för 201 8-12-31. Anledning till att 2017 ärs prognos har använts
beror på en pågående felsökning om att KPA:s prognos som togs fram under 2018 och po-
tentiellt är felaktig. Kommunen har valt att inte reservera för den ytterligare kostnad om ca 7
mkr som 2018 års beräkning medförde.

3.7 Tvister, myndighetskrav

Det finns enligt vår kännedom fortfarande tuå pågående tvister, som redan fanns med vid fö-
regående årsbokslut, vilka dels avser en entreprenör avseende en ridanläggning och dels en
isarena. Båda posterna har reserverats i årsbokslutet.
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4.1 Komponentavskrivnin gar

Enligt rekommendation från RKR ska komponentavskrivningar tillämpas på materiella anlägg-
ningstillgångar fr om 201 4.
Som det framgår av årsredovisningen under redovisningsprinciper har kommunen en fastighet
(Brunnsbadet) som återstår att dela in i komponenter. Denna kommer att redovisas fr om 2019-
01-01. Gatuenheten är den del som tillkommit under 2018.

4.4 lntern kontroll

I årsredovisningen redovisas inte genomförda åtgärder enligt de fastställda intem kontrollpla-
nerna. En separat sammanställning av uppföljning gällande den interna kontrollen för hela
kommunen 2018 har utförts.

Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet

5.1 Lagstadgade krav

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige fastställa mål för god ekonomisk hushållning.
Både finansiella mål samt verksamhetsmål avses och det är endast av fullmäktige fastställda
mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma
i delårsrapport och årsbokslut. lnitialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen
skall utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter skall revisorerna
på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och
årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.

Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader d.v.s. balanskravet, är lagstadgat. Av-
stämning av balanskravet skallgöras i delårsrapport och årsredovisning.

5.2 Finansiella mål

Kommunfullmäktige har antagit två finansiella mål för 2018. Det första målet har förändrats
inför budgetåret från 2o/o till0,2o/o. Avstämning av måluppfyllelsen görs i förvaltningsberättel-
sen. Vi har i granskningen följt upp och verifierat måluppfyllelsen.

1 . Mälvärde 0,2% för planeringsmässiga överskottet av skatteintälder och generella sfafs-
bidrag per år.

2. Kommunens ätagande i förhällande mot Kommuninvests limit för Ronneby kommun-
koncernen ska inte överstiga 90%.

5.
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Bedömning
I förvaltningsberättelsen görs en utvärdering av måluppfyllelsen avseende de finansiella må-
len. Kommunstyrelsens bedömning är att båda två av de finansiella målen är uppfyllda för
2018. Vi har ingen annan uppfattning.

5.3 Balanskravet

I årsredovisningens förvaltni ngsberättelse
framgår att balanskravet uppnås för 2018
med ett balanskravsresultat om 7,7 mkr.
Det finns inga tidigare underskott att
täcka. Under året har ingen ytterligare av-
sättn i n g skett ti I I resu ltatutjäm n i n gsrese rv.

Vi kan konstatera att balanskravet har upp-
fyllts för 2018. -

2018

16,7

I
2017

22,4
7,7

5.4 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har fastställt åtta övergripande verksamhetsmål (inklusive finansiella mål)
för god ekonomisk hushållning i budgeten för 2018. Det finns totalt 24 indikatorer som målvär-
den. Uppföljning av dessa mål finns redovisade under ett särskilt avsnitt i årsredovisningen.
Endastfem av totalt24 bedömsvara uppfyllda, tio bedöms nästan vara uppfyllda, sju ärinte
uppfyllda och två har inget utfall.

MåI
Fler jobb -uppnått.
Attraktivt boende - uppfylls ej.
En bra skola - uppfylls ej.
En bra omsorg - uppfylls ej,
En bra socialtjänst - uppfylls ej.
En bra miljö - uppfylls ej.
Kultur och Fritid - uppfylls ej.
Ekonomi i balans - uppnått.

De övergripande verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är många till antalet när
även delmålen inkluderas. Flertalet mål är inte mätbara varje år eftersom de sträcker sig över
flera år vilket försvårar uppföljningen. 2018 har samma indikatorer som 2017.
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Sammanfattande bedöm n ing

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Arsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats ienlighet med den kommunala redovisnings-
lagen och god redovisningssed.

Ronneby den 5 april2019
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7. Källor

lntervjuade

I Johan Sjögren, ekonomichef
I PeterNordberg, redovisningsekonom

Dokument

I Arsredovisning 2018 och2017
I Delårsrapport per 2018-08-31
I Bokslutsrapport per 2018-12-31
r Bokslutsbilagor 2018
I Budget för 2018 och planer för 2019-202A
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