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Inledning

Vi har granskat verksamheten för perioden 2018-01-01--2018-08-31. Granskningen har 
utförts enligt kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god revisionssed. 

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning och på långsiktighet i den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska 
innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen bör följas upp 
kontinuerligt och ska utvärderas i delårsrapport och i årsredovisning.

Revisorerna ska bedöma om resultatet i såväl delårsrapporten som årsredovisningen är 
förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Verksamheten
Vi har följt upp hur verksamheten fungerar utifrån kommunfullmäktiges mål enligt kom-
munfullmäktiges protokoll § 93, Mål och ekonomi 2018, Dnr 226/2017. Uppföljningen har 
skett genom inhämtande av dokumentation och kontakter med olika verksamhetsansvariga. 
Allmänt gäller att respektive nämnder och styrelse med utgångspunkt från kommunfullmäk-
tiges uppdrag gör en nedbrytning av de övergripande målen. Styrningen i verksamheten sker 
genom styrdokument och uppföljningar. 
 
Räkenskaperna
Vi har gjort en översiktlig granskning av räkenskaperna avseende perioden 2018-01-01--
2018-08-31. Den översiktliga granskningen av delårsbokslutet är väsentligt begränsad jäm-
fört med revisionen av årsredovisningen. Vi har vid vår granskning konstaterat att delårsrap-
porten är upprättad med utgångspunkt från lagen om kommunal redovisning och i enlighet 
med stadens anvisningar, med undantag av att staden redovisar de före 1998 intjänade 
pensionsförmånerna som en avsättning i balansräkningen. Vi bedömer att räkenskaperna 
ger ett rättvisande resultat.

Den interna kontrollen
Vi har granskat det interna kontrollarbetet. Nämnder och styrelsen arbetar aktivt med den 
interna kontrollen. Utöver inbyggda interna kontroller såsom attestrutiner, beloppsbegräns-
ningar m.m. upprättar varje nämnd och styrelse årligen en intern kontrollplan för granskning 
av sin verksamhet. Avrapportering sker såväl till den egna nämnden som till stadsrevisionen 
och kommunstyrelsen. Vi konstaterar att det finns ett fungerande internt kontrollarbete hos 
nämnder och styrelse.
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Vår sammanfattande 
bedömning

Följande frågor har stadsrevisionen att bedöma:

1. Kommer kommunfullmäktiges finansiella mål att uppnås vid årets slut?
Resultatet för delåret uppgår till + 355 mnkr och prognosen för helåret uppgår till 412 mnkr. 
Staden klarar därmed väl sitt resultatmål på + 154 mnkr (2 % av skattenettot). För den sam-
manställda redovisningen avseende koncernen uppgår resultatet för delåret till 283 mnkr och 
prognosen för helår är 323 mnkr.

Vår bedömning är att det finansiella målet kommer att uppnås.

2. Har verksamheten bedrivits så att kommunfullmäktiges beslutade mål uppnås?
Kommunfullmäktiges beslutade mål, vilka skall uppnås under mandatperioden, återfinns i 
stadens program för mandatperioden 2015-2018 Dnr 801/2014.

Vår övergripande bedömning, efter granskning av och kontakter med nämnder och styrelser, 
är att verksamheterna genomförs i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner och mot de 
satta målen.  

3. Kommer ett balanserat resultat att uppnås vid årets slut?
Justeringar av stadens resultat med pensionsförpliktelser avseende perioden före 1998, re-
sultat från den avgiftsfinansierade verksamheten samt årets reavinster visar att Helsingborgs 
stad även då redovisar ett positivt resultat och därmed uppfyller balanskravet.  

Vår bedömning är att balanskravet kommer att uppnås.

4. Finns åtgärder för att nå balans angivna och är de tillräckligt tydliga?
Då årets resultat enligt prognosen väl klarar balanskravet krävs ingen åtgärd.
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