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Revisionsberättelse
Undertecknade revisorer, som är av Ljungby kommunfullmäktige utsedda att granska
kommunens räkenskaper och förvaltning för år 2017, far efter verkställt uppdrag avge
följande revisionsberättelse.
Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning och
räkenskaper för 2017. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har granskning skett av
Ljungby Holding AB, Ljungby Energi AB med dotterbolag Ljungby Energinät AB, IHD
Industrihotell AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
KPMG har biträtt kommunrevisionen. Följande fördjupade granskningsprojekt har
genomförts och avsett verksamhetsåret 2017: Granskning av delårsbokslut och årsbokslut,
grundläggande granskning av nämnder och styrelse inklusive riskanalys, granskning av
kommunens dricksvattenförsörjning och tillgång till reservvatten, granskning av
flyktingmottagandet och arbetet med integration, lokalförsörjning med fokus på skolan.
För samtliga granskningar har upprättats revisionsrapporter som skickats till berörd
nämnd/styrelse för yttrande. Revisionsrapporterna skickas löpande till kommunfullmäktige
och kommunstyrelse för kännedom. Till revisionsberättelsen hör utöver ovan angivna
revisionsrapporter också revisionsberättelser och granskningsrapporter för bolagen,
revisionsberättelse för den gemensamma nämnden samt bokslutsgranskning avseende 2017.
Revisorerna vill särskilt uppmärksamma följande:
Av kommunens årsredovisning för 2017 framgår att samtliga lyra finansiella mål som
kommunfullmäktige fastställt har uppnåtts under året. Målet att 100 % av investeringarna ska
vara självfinansierade under mandatperioden nås ej.
Kommunfullmäktige har under året antagit tre strategiska områden med kopplade
övergripande mål och förvaltningsmål. Mätning och uppföljning av övergripande mål och
förvaltningsmål bör bli tydligare.
Utifrån vår granskning anser vi vidare att kommunallagens balanskrav har uppfyllts

/

Vi bedömer utifrån ett helhetsperspektiv att resultatet huvudsakligen kan anses förenligt med
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt för 2017. Vi konstaterar
dock att resultatet nås genom realisationsvinster i kapitalförvaltningen.
Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder (inklusive den mellan Ljungby,
Markaryd och Älmhult gemensamma nämnden) samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 godkänns.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen.
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