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Revisorskollegiets årsberättelse 2018 

Revisorskollegiet får härmed avlämna sin redogörelse över 
stadsrevisionens verksamhet under den period, som omfattar 
2018 års revision. 

Denna årsrapport är det sammanfattande dokumentet över 
stadsrevisionens granskning av 2018 års verksamhet i Hel-
singborgs stad. Granskningen har utförts enligt vår revisions-
plan, kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionsarbetet har 
bedrivits av två förtroendevalda revisorsgrupper i samarbete 
med stadens revisionskontor. Ur revisorsgrupperna har utsetts 
lekmannarevisorer för stadens och aktuella regionala bolag 
samt revisorer för kommunalförbund, finansiellt samordnings-
förbund, stiftelser och fonder. De anställda på stadens revi-
sionskontor är sakkunniga biträden till lekmannarevisorerna.

Mellan revisorsgrupperna finns ett väl fungerande samarbete 
avseende gemensamma granskningar. Under året har också 
gemensamma möten ägt rum i gransknings-, utbildnings- och 
informationssyfte. Lekmannarevisorerna har gemensamma 
möten för planering och erfarenhetsutbyte av revisionsarbetet i 
stadens bolag.

I syfte att förbättra vårt revisionsarbete har vi genom samar-
betsorganisationen STAREV erfarenhetsutbyte med landets 
övriga kommuner och landsting med egna revisionskontor. 

Utförda granskningar har avrapporterats under året och det 
sker en fortlöpande dialog med företrädare för stadens olika 
verksamheter med syfte att – genom förebyggande revisions-
arbete – minska risken för felaktiga arbetsmetoder och/eller 
handläggningar. 

Under året upprättade revisionsrapporter refereras här endast 
sammanfattade då de efter hand delgivits kommunfullmäk-
tiges presidium samt berörda nämnder och styrelse. Sam-
manfattningar har fortlöpande delgivits kommunfullmäktiges 
ledamöter och de fullständiga rapporterna finns att tillgå via 
stadens hemsida helsingborg.se/stadsrevisionen.

I oktober avlämnade stadsrevisionen en granskningsrapport 
avseende delårsbokslutet som även innefattade en bedömning 
av stadens möjlighet att uppnå de ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål som satts upp för 2018. Bedömningen då var 
att det finansiella målet kommer att uppnås, att verksamheter-
na genomförs i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner, 
mot de satta målen samt att Helsingborgs stad klarar balans-
kravet för 2018. 

Staden redovisar i årsbokslutet ett resultat på 470 mnkr. Resul-
tatet gentemot balanskravet är 378 mnkr. Det innebär att sta-
den klarar balanskravet. Stadens finansiella målsättning är att 
resultatet skall uppgå till minst 2 % av skattenettot, dvs. ca 153 
mnkr. Årets resultat överstiger detta mål med god marginal.

Den sammanställda redovisningen visar för den kommunala 
verksamheten inklusive bolagen ett årsresultat på 399 mnkr 
efter skatt.

Vi bedömer också att verksamheterna under året har bedrivits i 
enlighet med av kommunfullmäktige beslutade mål.

Utöver detta har vi följande synpunkter:
Vi har gjort en granskning avseende uppföljningen av entrepre-
nörers debitering på fastighetsnämnden där vi med anledning 
av den vill lyfta fram nämndernas ansvar när det kommer till 
styrning och uppföljning vid arbete i projekt.

Med hänsyn till det gångna årets negativa resultat inom 
vård- och omsorgsnämnden har vi en oro för den ekonomiska 
utvecklingen avseende hemvårdsverksamheten.

Mot bakgrund av de senaste årens fördjupade granskningar 
på arbetsmarknadsnämnden har vi noterat brister i styrning 
och kontroll. Vi vill därför betona nämndens ansvar för dessa 
områden. 

Det finns generellt en väl fungerande intern kontroll i staden, 
men vi vill ändå lyfta fram vikten av att använda sig av den 
interna kontrollen som ett bra styr- och kontrollinstrument.

Revisorskollegiet

Aina Modig Lindell 
Ordförande 
 
 

Carl Herbertsson
Vice ordförande

Arne Larsson

Bengt Jönsson

Fredrik Andrén 
Revisionsdirektör 
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Revisionsberättelse för år 2018
Kommunfullmäktige, Helsingborgs stad

Vi har granskat kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, 
stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljönämnden, 
valnämnden, överförmyndarnämnden, av kommunfullmäktige 
utsedda arbetsgrupper samt Helsingborgs stads årsredovis-
ning. Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan 
samt i enlighet med kommunallagen, stadens revisions-
reglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad 
enligt god redovisningssed samt återger stadens resultat och 
ekonomiska ställning på ett rättvisande sätt.

Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att ovanstå-
ende styrelse, nämnder, arbetsgrupper samt förtroendevalda i 
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Revisorsgrupp 1
Helsingborg den 11 april 2019

Revisionsberättelse för år 2018
Kommunfullmäktige, Helsingborgs stad

Vi har granskat barn- och utbildningsnämnden, idrotts- och 
fritidsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, arbetsmark-
nadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Granskningen 
har utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med 
kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god 
revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi tillstyrker att ovanstående nämnder och de förtroendevalda i 
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Revisorsgrupp 2
Helsingborg den 11 april 2019

Carl Herbertsson 
Ordförande

Aina Modig Lindell 
Vice ordförande

Anders Ivarsson

Hans Johansson

Mikael Molin

Susanne Nilsson

Ralf Nymberg

Fredrik Andrén
Revisionsdirektör

Arne Larsson 
Ordförande

Bengt Jönsson 
Vice ordförande

Cecilia Lindell

Susanne Nilsson

Irena Nygren 

Hans Svedell

Fredrik Andrén
Revisionsdirektör
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Rapport över granskningen 
Revisorsgrupp 1:s granskningsområde har omfattat kommun-
styrelsen tillika krisledningsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, miljönämnden, valnämnden, överförmyn-
darnämnden, av kommunfullmäktige utsedda arbetsgrupper 
samt Helsingborgs stads årsredovisning.

Revisorsgrupp 2:s granskningsområde har omfattat barn- och 
utbildningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämn-
den, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden.

Granskning
Revisorsgrupp 1 och revisorsgrupp 2 har under året löpande 
följt sina granskningsområden genom läsning av protokoll och 
annan skriftlig dokumentation. Granskning har skett av den 
ekonomiska redovisningen. Revisorsgrupperna har gjort besök 
ute i verksamheterna och har haft personlig kontakt med såväl 
politiker som tjänstemän. Revisorsgrupperna och revisors-
kollegiet har tillsammans under året haft 37 möten där olika 
revisionsfrågor diskuterats.

Kortgranskningar
Under året har ett antal kortgranskningar genomförts såväl i 
grupperna som gemensamt. En kortgranskning är ett sätt att 
på relativt kort tid (ca en vecka) göra granskning och bedöm-
ning av en verksamhet, för att antingen konstatera att verksam-
heten fungerar tillfredsställande eller om det finns anledning 
att göra en fördjupad granskning. Denna form av granskningar 
möjliggör ett effektivare utnyttjande av revisionsresurserna.

Områden som vi följt genom kortgranskningar under året har 
varit målprogrammet, planberedskap, lednings- och belägg-
ningsarbete, valet 2018, beredskap vid avbrott och störningar 
inom vården, förbättringsarbete utifrån IVO-anmälningar, ge-
nusperspektiv i skolan, hedersförtryck samt hemtagningsteam

Uppföljningsgranskningar
Uppföljningsgranskningar görs av fördjupade granskningar 
efter något år. Under 2018 har uppföljningsgranskningar 
gjorts avseende granskning av kommunens arbete med 
EU-finansierade projekt, intern kontroll inom sex nämnder, 
flyktingmottagande och integration, rekrytering och avslut 
inom staden, kommunstyrelsens uppsiktsplikt, stadens arbete 
avseende stadsdelen Söder, IT – och informationssäkerhet, 
biblioteksverksamheten, socialnämndens arbete med place-
ringar, rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden, 
långvarigt försörjningsstöd, personalförsörjning inom skolan 
samt trygghet och säkerhet i grundskolan.

Löpande granskningar
Löpande granskning innebär att revisionen löpande under mer 
än ett år följer en viss verksamhet eller ett visst projekt. Under 
året har vi följt H+, DrottningH samt ombyggnaden av Drott-
ninggatan/Järnvägsgatan. 

Fördjupade granskningsprojekt
Stadsrevisionen har under året genomfört ett antal fördjupade 
granskningsprojekt. Dessa redovisas sammanfattningsvis ned-
an. Rapporterna från projekten finns att tillgå på vår hemsida 
helsingborg.se/stadsrevisionen.

Den kritik och de synpunkter som framförts i rapporterna har 
vi kommunicerat med de granskade nämnderna och styrelsen. 
Dessa har skriftligen svarat på vilka åtgärder som de kommer 
att genomföra med anledning av våra rapporter.

Följande granskningsrapporter har avlämnats:
2018:1 Granskning av uppföljningen av entreprenörers 
debitering på fastighetsnämnden
2018:2 Granskning av budgetprocess och ekonomistyrning på 
socialnämnden
2018:3 Granskning av ärendedokumentation på miljönämnden, 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden
2018:4 Granskning av redovisning av drift och investeringar 
inom IT
2018:5 Granskning av rutinen för utbetalning av ekonomiskt 
bistånd
2018:6 Granskning av trygghet i förskola
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Granskningsrapporter gemensamma 
2018:3 Granskning av ärendedokumentation på miljönämn-
den, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden
Stadsrevisionen har granskat hur socialnämnden, miljönämn-
den och vård‐ och omsorgsnämnden arbetar med ärendedoku-
mentation. 

Granskningen av socialnämnden är avgränsad till beslut om 
familjehemsvård, konsulentstödda familjehem och beslut om 
placeringar av vuxna i egen regi. Granskningen visar att det 
till viss del finns aktuella rutiner och riktlinjer för det granska-
de området. Stödet för ärendedokumentation är inte fullt ut 
implementerat och i verksamheten efterfrågas i vissa delar 
lokalt utformat stöd och rutiner. Det finns delvis olika syn inom 
förvaltningen hur stöd i form av rutiner och riktlinjer ska tillhan-
dahållas och utformas. Det sker ingen systematisk uppföljning 
av att lokalt utformade rutiner är aktuella. 

Genomförda intervjuer och stickprov visar att dokumentation 
av utredningar, uppföljning och beslut skiljer sig åt. Genomförda 
stickprov visar ett flertal brister i dokumentationen. Stickprovet 
av placeringar av ensamkommande barn i familjehemsvård vi-
sar att dokumentationen har stora brister. Det saknas generellt 
sett en systematisk och dokumenterad kontroll och uppföljning 
av ärendedokumentationen. 

Granskningen av miljönämnden är avgränsad till ärendedoku-
mentation kopplat till livsmedelskontroll. Granskningen visar 
att det finns rutiner för ärendedokumentation. Livsmedelsav-
delningen har dokumenterat och fördelat ansvaret för att hålla 
rutinerna uppdaterade bland medarbetare. Avdelningen arbetar 
på ett systematiskt sätt för att bevaka förändringar i lagstift-
ningen. 

Genomfört stickprov visar att ärenden dokumenterats utifrån 
beslutade mallar, rutiner och riktlinjer. Inom verksamheten 
genomförs systematisk uppföljning av ärendedokumentation. 
Granskningen visar att nämnden inte tar del av denna uppfölj-
ning. Nämnden tar årligen del av utfallet av internkontroll. 

I granskningen av vård- och omsorgsnämnden framkommer att 
rutiner är ett utvecklingsområde och att befintliga rutiner inte 
är fullt ut implementerade. Det saknas systematisk uppföljning 
av att regelverket är aktuellt. Myndighetsenheten har påbörjat 
arbetet med att revidera befintliga rutiner för handläggning. 

Genomfört stickprov visar att ärendedokumentationen inte är 
enhetlig utformad. Stickprovet visar också att rutin för 
årliga individuppföljningar inte följts fullt ut. I granskningen har 
framkommit att det saknas generellt sett en systematisk och 
dokumenterad kontroll och uppföljning av ärendedokumenta-
tion och handläggning. Förvaltningen har under året beslutat 
om en struktur för systematisk uppföljning. 

Utifrån granskningens syfte och avgränsning bedömer vi att 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden inte fullt ut har 
tillsett en ändamålsenlig hantering av dokumentation i sin myn-
dighetsutövning. Utifrån granskningens syfte och avgränsning 
bedömer vi att miljönämnden i stort har tillsett en ändamålsen-
lig hantering av dokumentation i myndighetsutövningen utifrån 
granskningens avgränsning. 

Granskningsrapporter revisorsgrupp 1
2018:1 Granskning av uppföljningen av entreprenörers debi-
tering på fastighetsnämnden
Stadsrevisionen har granskat fastighetsnämnden i syfte att bedö-
ma om fastighetsnämnden arbetar på ett ändamålsenligt sätt för 
att säkerställa att rätt utbetalningar sker till leverantörer avseende 
entreprenadtjänster.   

Det är vår sammanfattande bedömning att det finns utrymme att 
stärka styrningen inom nämnden. Nämnden bör stärka följ-
samheten gentemot lagen om offentlig upphandling. Det är vår 
bedömning att nämnden inte följer upphandlingslagstiftningen 
vid anlitande av externa projektledare då erfarenhet av konsultens 
förmåga inte är en korrekt grund för avrop. Nämnden har vidare 
överskridit ramavtalsgränserna vid genomförandet av projekt 
GA-skolan och ett antal av leverantörsinköpen skulle kunna 
bedömas vara otillåtna direktupphandlingar. För detta projekt ser 
vi vidare att det förekommit brister i såväl projekteringen som 
styrningen vilket inneburit omfattande merkostnader i förhållande 
till ursprunglig budget.

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

• Fastighetsnämnden har antagit attestrutiner inför betalning-
ar av fakturor. 

• Det finns inga riktlinjer eller andra dokumenterade rutinbe-
skrivningar som tydliggör vilka kontroller som ska genomför-
as inför mottagningsattestering av fakturor. 

• Nämnden tillämpar fakturahanteringssystemet Agresso 
samt projekteringsverktyget DROPS. 

• Fastighetsnämnden använder sig av såväl interna som ex-
terna projektledare. Externa projektledare anlitas baserat på 
erfarenhet av deras förmåga genom avrop på ramavtal. 

• Nämnden har antagit en internkontrollplan. I den senaste 
uppföljningen framkom att det vid tre tillfällen inhandlats 
varor/tjänster från leverantörer som fastighetsnämnden vid 
tillfället inte hade ramavtal med. 

• Tertialvis genomförs projektdialoger där samtliga projekt 
följs upp vilket återrapporteras såväl skriftligt som muntligt 
till fastighetsnämnden. 

• Stickprovskontrollen påvisade ett flertal fakturor där 
underlag var ofullständiga alternativt saknades för projekt 
GA-skolan. 

• Fastighetsnämnden har överskridit de ekonomiska  
gränsvärdena i ramavtal inom projekt GA-skolan.  
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• Projekt GA-skolan har överskridit den initiala kostnadsbe-
dömningen med 60 procent på grund av att behoven var 
mer omfattande än vad som initialt bedömts samt att  
tidplanen för projektet varit ansträngd.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi fastighets-
nämnden att: 

• Säkerställa att avrop från ramavtal gällande externa konsul-
ter sker på korrekta grunder. 

• Införa rutiner för nödvändiga kontroller av genomfört arbete 
inför utbetalningar i syfte att minska risker. 

• Stärka projektering och styrning gällande tillämpningen av 
ramavtal vid större ombyggnader och renoveringsprojekt. 

• Säkerställa att ramavtal inte använts för avrop över de tillåt-
na ekonomiska gränsvärdena. 

• Stärka kraven på dokumenterade och tillräckliga underlag 
för fakturor inför utbetalningar.

2018:4 Granskning av redovisning av drift och investeringar 
inom IT
Stadsrevisionen har gjort en granskning av digitaliseringsav-
delningens redovisning. Detta till följd av att stadsrevisionen i 
granskning av kommunstyrelsen bokslut 2016 och 2017 note-
rade avvikelser i redovisning av drift och investeringar.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om digitalise-
ringsavdelningen har en ändamålsenlig redovisning av drift och 
investeringar inom IT som uppfyller applicerbar lagstiftning, 
rekommendationer och god redovisningssed samt om en 
tillräcklig intern kontroll finns.

Revisionsfrågor:

• Uppfyller redovisningen av drift och investeringar inom IT 
applicerbar lagstiftning, rekommendationer och stadens 
riktlinjer så att en rättvisande bild återges?

• Har digitaliseringsavdelningen ändamålsenliga interna ruti-
ner och riktlinjer för hantering och bedömning av drift och 
investeringar inom IT och efterlevs dessa? 

• Finns en utvecklad intern kontroll för den finansiella redovis-
ningen och är denna tillräcklig? 

Den utförda stickprovsgranskningen visar generellt sett ingen 
större avvikelse mot lagstiftning, rekommendation eller stadens 
riktlinjer. Vi kan konstatera att digitaliseringsavdelningen i stort 
uppfyller lag, rekommendation och rutiner gällande redovisning 
och investering av IT inom granskade områden. Enligt våra 
iakttagelser har vi noterat avvikelser på konto 4020. Vår kon-
toanalys visar att endast ca 5 % av bokfört värde har aktiverats 
under perioden 201801 - 201808. Detta är inte i enlighet med 
kommun-bas 13. Vi har även noterat att större inköp av möbler 
som är bokförda på kontot inte har blivit aktiverade vilket borde 
ha skett enligt gällande regelverk. Det som 2018 ligger felaktigt 
bokfört på 4020 kommer den centrala ekonomiavdelningen på 

stadsledningsförvaltningen att boka om. Vi gör bedömning-
en att en rättvisande bild avseende redovisning av drift och 
investeringar inom IT uppnås med bakgrund av de stickprov vi 
har tagit i substansgranskningen. De felaktigheter vi har upp-
märksammat inom IT bedömer vi är av beloppsmässigt lägre 
karaktär och inte resultatpåverkande. 

Helsingborgs stads ekonomihandbok är känd och används på 
digitaliseringsavdelningen. I vår genomgång av ekonomihand-
boken har vi noterat att skrivelsen om immateriella tillgångar 
skiljer sig något från RKR 12.1 avseende hur programvarulicen-
ser ska hanteras. Vi rekommenderar att staden definierar vad 
som anses vara väsentligt värde när det kommer till immate-
riella tillgångar. Vi bedömer att digitaliseringsavdelningen har 
fungerande rutiner gällande månadsavstämningar. Vi har i vår 
granskning noterat att det inte finns några lokalt framtagna 
nedtecknade riktlinjer eller checklistor för ekonomiprocesserna 
på digitaliseringsavdelningen. Sådana kan säkra upp att alla 
arbetar på ett likartat sätt samt minskar den sårbarhet som 
kan uppstå vid exempelvis vakans. Nedtecknade rutiner skapar 
även en bättre förutsättning för enhetscheferna att kunna ta 
sitt ansvar för ekonomiprocesserna. Vi rekommenderar att 
digitaliseringsavdelningen ser över vilka processer det finns en 
vinst med att ha nedtecknade riktlinjer för.

I vår granskning har vi noterat att för den finansiella redovis-
ningen är ansvarsfördelningen mellan digitaliseringsavdelning-
en och ekonomi och styrning inte helt tydlig. Det saknas också 
en uppdaterad nedtecknad arbetsbeskrivning för controller-
funktionen på digitaliseringsavdelningen. Eftersom det slutliga 
ansvaret att alla konton är avstämda och analyserade ligger på 
stadsledningsförvaltningen centralt, bör ansvarsfördelningen 
kommuniceras från dem. För den interna kontrollen finns kon-
trollaktiviteter i form av månadsavstämningar för varje enhet. 
Månadsavstämningarna är enligt vår bedömning ändamålsenli-
ga för uppföljning av utfall kontra budget. 

Kontrollaktiviteter av mer förebyggande karaktär är inte lika tyd-
ligt definierade. Dock existerar de i form av att enhetscheferna 
frågar controllern om de är osäkra på hur något ska hanteras i 
redovisningen. Vi vill belysa vikten av att en ekonom är inkopp-
lad i samtliga ansvarsområden på digitaliseringsavdelningen. 
Digitala kontroller finns i form av till exempel inbyggda attestflö-
den, dock är vår uppfattning att tilliten till avdelningsassistent/
sekreterare är stor när det kommer till kontering. Det finns inte 
heller några inbyggda spärrar på de konton vi stickprovsgran-
skat, som exempelvis hade kunnat förhindra bokningar på 
konto 4020 utan projektkod. Vi ser att det finns ett behov av 
att förtydliga hur ansvaret avseende redovisningen är uppdelat 
mellan den centrala ekonomifunktionen och digitaliserings-
avdelningen. En tydlig ansvarsfördelning kan skapa en bättre 
förutsättning för ett strukturerat internt kontrollarbete.
Sammanfattningsvis har digitaliseringsavdelningen genom-
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gått en organisatorisk förändring som har bidragit till en mer 
decentraliserad organisation. Att de tidigare sektionerna har 
bildat enheter och att sektionschefer har lyfts till enhetschefer 
har medfört en förändrad ansvarskänsla för ekonomin och en 
bättre uppföljning. Eftersom det ansvaret är nytt för flera av 
enhetscheferna är det nödvändigt att de fortsättningsvis får 
den kunskap som krävs för att kunna fullfölja sitt ansvar. Vi 
vill även lyfta vikten av att controllerfunktionen som finns på 
digitaliseringsavdelningen ges möjligheten att vara ett stöd till 
hela avdelningen. Den problematik vi tidigare uppmärksammat 
i bokslutsgranskningen 2016 och 2017 har digitaliseringsavdel-
ningen hanterat. Framöver ser vi att det är viktigt att digitalise-
ringsavdelningen arbetar med sådana frågeställningar för att 
bibehålla en korrekt redovisning. 

Vår slutliga bedömning är att digitaliseringsavdelningen har en 
ändamålsenlig redovisning av drift och investeringar inom IT 
som i stort uppfyller ovan nämnda lagkrav. Dock ser vi att det 
finns möjlighet att utveckla den interna kontrollen ytterligare, 
exempelvis skulle en tydligare ansvarsfördelning kunna ligga  
till grund för det. 

Granskningsrapporter revisorsgrupp 2
2018:2 Granskning av budgetprocess och ekonomistyrning 
på socialnämnden
Under 2017 uppvisade socialnämnden ett underskott gentemot 
budget. Underskottet reducerades genom ett tillskott från kom-
munfullmäktige under året på 23,5 mnkr. Resultaten för de olika 
verksamheterna inom socialförvaltningen varierar betydande 
jämfört med budget, och har så gjort under de senaste fem 
åren.

Stadsrevisionen har gjort en granskning av socialnämndens 
budgetprocess och ekonomistyrning. Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om socialnämndens budgetprocess och 
ekonomistyrning är ändamålsenlig.

Revisionsfrågor att besvara har varit:

• Finns en övergripande tydlighet i budgetprocessen?

• Är de som ska förverkliga budgeten delaktiga i budget- 
processen?

• Är uppföljnings- och prognosprocessen ändamålsenlig?

• Analyseras och hanteras avvikelser? 

• Finns det en tydlig strategi för att klara en ekonomi i balans?

Granskningen har sammanfattningsvis visat att det finns 
brister i hur budgetprocessen och ekonomistyrningen på social-
nämnden har fungerat. Vi ser dock att det pågår ett utvecklings-
arbete för att förbättra ekonomiprocesserna. 

Vår bedömning är att det är av stor vikt att detta utvecklings-

arbete fortsätter i riktning mot en tydlig och ändamålsenlig 
budget- och uppföljningsprocess. 

Budgetprocessen på socialnämnden har under de senaste 
åren inte varit tydlig för alla berörda i organisationen. Det har 
funnits brister i kommunikationen som har inneburit otydlig-
heter avseende vilken internbudget som varit den gällande. I 
samband med att arbetet med internbudget 2019 inleddes i år 
har dock processen utvecklats. En genomgång av budgeterade 
kostnader och intäkter har gjorts på två verksamhetsområden 
och inletts på det tredje för att säkra att budgetarna är rimliga 
för samtliga budgetansvariga. 

Som budgetprocessen fungerat de senaste åren har de budget-
ansvariga ofta stått utanför arbetet med budgeten. Cheferna 
längst ut i organisationen som till stora delar ska förverkliga 
budgeten har inte varit delaktiga i budgetprocessen. I arbetet 
med internbudget 2019 har arbetssättet förändrats. I denna 
process har alla chefer varit delaktiga i att diskutera fram 
budgetförslag för sina respektive ansvarsområden. Samtidigt 
har stödet från den centrala ekonomienheten ut till de olika 
verksamhetsområdena ökat.

Uppföljnings- och prognosprocessen har till stora delar skett på 
en mer övergripande verksamhetsnivå. Det har varit oklart för 
en del budgetansvariga om de haft en budget som varit rimlig 
för dess ansvar, eftersom det förekommit ansvar där de fasta 
kostnaderna överstigit budgetramen. När verksamheten vet att 
det inte är möjligt att hålla sig inom budgeten medför det en 
stor risk  för att budgeten förlorar sin funktion som styrmedel. 
Vår bedömning är att uppföljningen ur ett ekonomistyrningsper-
spektiv inte fungerat på ett ändamålsenligt sätt. Under 2018 
har ett arbete inletts med målet att alla budgetansvariga ned 
på sektionsnivå ska ha en budget. De budgetansvariga har 
utbildats i beslutsstödet och de ska ha en löpande kontakt med 
verksamhetsområdets ekonom.

Eftersom uppföljningen har gjorts på en så övergripande nivå 
som verksamhetsnivå, utan vidare detaljer på lägsta nivåerna 
och jämförelser med budgetar på dessa nivåer, har det ibland 
varit svåra att identifiera vad budgetavvikelserna som uppstått 
faktiskt bestått av. Det har därmed ibland även varit svårt att 
hantera avvikelserna. Under flera år har oftast negativa bud-
getavvikelser hänvisats till externa placeringar. Nämnden har 
arbetat på olika sätt, med varierande framgång, för att minska 
antalet externa placeringar. Vår granskning visar dock att det 
finns större underskott även inom andra kostnadsslag som 
personal och lokalkostnader, vilka inte har kommenterats i lika 
stor omfattning. 

Budget och uppföljningar av denna är viktiga för nämnden. 
Under 2018 har månadsrapporterna utökats med mer detalje-
rad ekonomisk uppföljning och de finns högre upp på före-
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dragningslistan än tidigare. Nämndens arbete, prioriteringar 
och beslut för att klara en ekonomi i balans skulle dock kunna 
stärkas ytterligare.

2018:5 Granskning av rutinen för utbetalning av ekonomiskt 
bistånd
Ekonomiskt bistånd kan sökas av kommunens invånare som 
har ekonomiska problem och inte kan försörja sig själv eller 
sin familj. Under 2017 betalades ut ca 230 mnkr i ekonomiskt 
bistånd i Helsingborgs stad vilket är över snittet jämfört med 
andra jämförbara kommuner. Budgeten för 2018 uppgår till ca 
240 mnkr och ca 270 mnkr för 2019. Den utökade budgeten 
beror framförallt på att andelen nyanlända som lämnar det 
tvååriga statliga etableringsstödet ökar. Det är viktigt för både 
staden och invånaren att rutinen för utbetalning är tillförlitlig 
så att rätt ekonomiskt bistånd betalas ut. De förtroendevalda 
revisorerna i revisorsgrupp 2 ser en inbyggd risk för oavsiktliga, 
men även risk för avsiktliga fel i och med de stora beloppen 
och de många ärendena som behandlas varje år. De har i sin 
revisionsplan för 2018 beslutat att genomföra en granskning av 
rutinen för utbetalning av ekonomiskt bistånd.

Syftet med granskningen har varit att granska om arbetsmark-
nadsnämnden har ändamålsenliga rutiner och en tillräcklig 
intern kontroll för att garantera korrekta utbetalningar av ekono-
miskt bistånd.

Revisionsfrågor: 

• Finns ändamålsenliga rutiner och efterlevs dessa?

• Finns det en tillräcklig intern kontroll för att garantera att 
utbetalningar av ekonomiskt bistånd är korrekta?

Enligt lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter framgår att 
invånarens rätt till ekonomiskt bistånd grundar sig i eventuella 
övriga inkomster invånaren har samt att invånaren gör vad den 
kan för sin självförsörjning. Det vill säga det är dessa två para-
metrar som ett beslut om ekonomiskt bistånd ska grunda sig 
på. Besluten kan endast grundas på den information som finns 
dokumenterad i ärendet och dokumentationen ska vara tydligt 
utformad, strukturerad, tillräcklig, väsentlig och ändamålsenlig.

Vår granskning visar att det finns väl utvecklade rutiner och 
riktlinjer på ekonomiskt bistånd för att bedöma om en invå-
nare har rätt till ekonomiskt bistånd utifrån de ekonomiska 
förutsättningarna. Dock finns vissa kontrollmoment i rutinerna 
som upplevs vara otydligt definierade vilket även våra stickprov 
bekräftar. Därtill upplever många handläggare vi talat med att 
rutinerna uppdateras ofta och att det därför ibland är svårt att 
uppdatera sig på dem samtidigt som de har en hög arbetsbe-
lastning i övrigt.

Det ligger på arbetsmarknads ansvarområde att utreda aspek-
ten att invånaren gör vad den kan för sin egen självförsörjning. 
Detta görs genom att guiden ska upprätta en arbetsplan mot 
självförsörjning som ska uppdateras minst var tredje månad. 
För detta finns det också utvecklade rutiner. Dock följs rutiner-

na inte alltid vilket även stickproven bekräftar. Därtill saknar ca 
23 % fortfarande en aktuell arbetsplan. Av de 23 % är det ca 
hälften som är SFI-studenter med ekonomiskt bistånd där det 
inte görs någon närvarokontroll.

Rutinerna är utformade på ett sådant sätt att det kräver ett bra 
samarbete mellan de olika verksamhetsområdena för att hand-
läggaren ska kunna ta korrekta beslut. Vi har dock noterat att 
tiderna för utbetalning och tiderna för uppdatering av arbets-
plan och notering av tjänsteanteckning inte alltid följer varan-
dra. En tjänstenotering för en period kan inkomma efter beslut 
om utbetalning har tagits. Guiderna har uppföljningar utifrån 
invånares planering och behov och inte utifrån utbetalningsda-
gar. Vi har även noterat att dokumentationen i arbetsplan och 
tjänsteanteckning inte alltid är enhetlig. Det är något som även 
bekräftas genom den justering som planeras avseende arbets-
marknads organisation. Genom justeringen vill de bland annat 
nå ett mer enhetligt arbetssätt för guiderna. 

Det är handläggarna på ekonomiskt bistånd som fattar beslutet 
om att bevilja utbetalningen. Till grund för detta har de dels 
den ekonomiska beräkningen samt den dokumentation som 
guiderna har gjort om invånaren. Det betyder att om dokumen-
tationen inte är tydlig, strukturerad och tillräcklig så föreligger 
en risk att beslut fattas på felaktiga grunder. I vår granskning är 
detta något som har lyfts där en olikartad dokumentation av ar-
betsplan ibland kan uppfattas svårare att tolka av handläggare.

Det interna kontrollarbetet ska vara utformat efter de risker 
som finns i verksamheten. I vår granskning ser vi att det finns 
interna förebyggande kontroller på ekonomiskt bistånd som är 
integrerade i de rutinbeskrivningar som finns. Dessa bedömer 
vi vara tillräckliga. Den interna kontrollen av invånarens självför-
sörjning bedömer vi vara ej fungerande. Detta eftersom att alla 
inte har en aktuell arbetsplan och det är den som är verktyget 
för att kontrollera kriteriet att varje invånare gör vad den kan 
för sin självförsörjning. För de som har en arbetsplan fungerar 
det i olika utsträckning beroende på hur rutinen att uppdatera 
dem var tredje månad följs. I systemet finns många inbyggda 
kontroller som hjälper till att säkra en korrekt utbetalning. De 
systembaserade kontrollerna bedömer vi som tillräckliga. 

Arbetsmarknadsnämnden har i sin interna kontrollplan att varje 
månad kontrollera 20 stickprov som slumpmässigt väljs ut 
bland barnfamiljer som får löpande ekonomiskt bistånd. Dessa 
ska granskas ur ett barnperspektiv. Vi kan dock inte se att det 
finns några liknande kontroller på ekonomiskt bistånd eller på 
arbetsmarknad som bygger på en riskanalys ur perspektivet 
att utbetalningarna ska bli korrekta. Vi har noterat att resulta-
tet från de månatliga 20 stickproven inte når alla berörda och 
FUT-utredarnas utredningar av misstänkta felaktiga utbetal-
ningar inte analyseras så mycket som de hade kunnat göras. 
Till exempel förs ingen statistik på de totala summorna för de 
felaktiga utbetalningarna som upptäckts och vad som orsakat 
den felaktiga utbetalningen samt att det inte finns möjlighet att 
bedöma att alla invånare som har ekonomiskt bistånd gör vad 
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de kan för sin självförsörjning eftersom inte alla har en aktuell 
arbetsplan.
 
Granskningen har sammanfattningsvis visat att det finns 
utvecklade rutiner och en intern kontroll. Det finns dock delvis 
brister i rutinerna och den interna kontrollen som ska säkra en 
korrekt utbetalning av ekonomiskt bistånd. Vår bedömning är 
att det är viktigt att arbetsmarknadsnämnden uppmärksammar 
dessa brister och utvecklar interna kontroller utifrån de risker 
som finns i processen för utbetalning av ekonomiskt bistånd

2018:6 Granskning av trygghet i förskola 
I skollagen framgår att förskolan ska stimulera barns utveckling 
och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Mot bak-
grund av detta har stadsrevisionen gjort en granskning av hur 
Helsingborgs stad arbetar med trygghet i förskolan. 

Syftet har varit att granska om Helsingborgs stad har ett ända-
målsenligt arbete med trygghet i förskolan. 
 
Granskningens övergripande revisionsfrågor har varit:

• Finns det förvaltningsövergripande och verksamhetsspe-
cifika riktlinjer och rutiner avseende trygghet för stadens 
kommunala förskolor och är dessa ändamålsenliga?

• Är ansvarsfördelningen på stadens förskolor avseende 
trygghet tydlig?

• Finns det ändamålsenliga rutiner för hur förskolan ska han-
tera barn med skyddad identitet? 

Finns det förvaltningsövergripande och verksamhetsspecifika 
riktlinjer och rutiner avseende trygghet för stadens kommunala 
förskolor och är dessa ändamålsenliga? 

Utöver en central krisplan för Helsingborgs stads skolor finns 
det inte några centrala riktlinjer från förvaltningen utan det är 
upp till varje förskola att skapa sina egna rutiner och styrande 
dokument. I granskningen har vi noterat att det ser väldigt olika 
ut på förskolorna vad gäller vilka rutiner som finns nedteckna-
de. En av förskolorna har separata skriftliga rutiner för de flesta 
områden som vi lyfter i vår rapport, en annan förskola har sam-
manfattat mycket av sina rutiner i ett övergripande dokument 
och en tredje förskola håller på att se över sina skriftliga rutiner 
för att samla dessa på en gemensam plattform. Däremot finns 
det rutiner för de områden vi granskat som inte är nedtecknade 
och här ser vi likheter mellan alla förskolorna. Dessa är kända 
av personalen och enligt vår bedömning ändamålsenliga när 
det kommer till trygghet för barnen. 

Vi rekommenderar förskolorna att årligen se över sina skriftliga 
rutiner och göra dessa kända i organisationen. I detta arbete 
bör också den centrala krisplanen ingå. 

När det gäller anmälningar i LISA har vi noterat att det hos 
personalen finns en viss osäkerhet i vad som ska anmälas. 
Det saknas också en manual för LISA på intranätet. En manual 
är ett bra stöd till personalen då en händelse inträffat och 
personalen behöver hjälp att hantera det. Vi rekommenderar att 
manualen för LISA läggs ut på intranätet snarast och uppmärk-
sammas i organisationen.  

Är ansvarsfördelningen på stadens förskolor avseende trygghet 
tydlig?

Det är respektive förskolechef som ytterst är ansvarig för trygg-
heten på förskolorna. Personalen har dock ett ansvar att se till 
att det dagliga arbetet präglas av en trygg omsorg i en trygg 
miljö, vilket vi anser att det finns en medvetenhet om hos den 
personal vi träffat. Det finns förskollärare på varje avdelning på 
de förskolor vi besökt, vilket är positivt eftersom förskollärarna 
har ett särskilt ansvar enligt förskolans läroplan att se till att 
barnen känner sig trygga i gruppen. 

Stadens attitydundersökning bekräftar bilden av att förskolan 
normalt är en trygg miljö för barnen då vårdnadshavarna till 
största del är nöjda med barnens trygghet och trivsel i stadens 
förskolor. 

Finns det ändamålsenliga rutiner för hur förskolan ska hantera 
barn med skyddad identitet?

En av förskolorna har en skriftlig rutin för hur de hanterar barn 
med skyddad identitet, övriga två har inga skriftliga rutiner. Ut-
över den rutin som finns i Procapita, finns det inte några andra 
centrala skriftliga rutiner för hur staden ska hantera barn/elever 
med skyddad identitet. 

Både förskolechefen och personalen på den förskola som har 
ett barn med skyddad identitet upplever att rutinen runt barnet 
fungerar väl.

Förvaltningen har själva i sin interna kontrolluppföljning för 
2017 konstaterat att det är en brist att det saknas centrala ruti-
ner för hanteringen av barn med sekretesskydd. Det är lämpligt 
att barn- och utbildningsnämnden följer upp att detta arbete 
genomförs i enlighet med vad nämnden beslutade i samband 
med uppföljningen. 

Sammanfattande bedömning

Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att nämnden har ett 
ändamålsenligt arbete med trygghet i förskolan.
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Lekmannarevisionen
Lekmannarevisorerna har under året granskat bolagens följ-
samhet till ägardirektiven. Övergripande gemensam granskning 
har varit att granska hur bolagen hanterar förtroendekänsliga 
områden såsom representation, utbildning och resor i tjänst. 

Generellt bedömer lekmannarevisorerna att bolagen arbetar i 
enlighet med sina uppdrag, att de har en tillräcklig intern kon-
troll och att de följer ägardirektiven.

Besök och möten
Revisorsgrupperna har besökt styrelse och nämnder, varvid 
sammanträffande har skett med deras respektive ordförande, 
vice ordförande, förvaltningschef, ekonom m.fl. för diskussioner 
om nuvarande och framtida verksamhet. 

Möten för information har skett med VD för Helsingborgs Stads 
Förvaltning AB, stadens ekonomidirektör, framtidsledaren, 
förändringsledare och idécoach, projektchef och projektledare 
för projekt Drottninggatan/Järnvägsgatan, plansamordnare och 
bygglovsarkitekt från stadsbyggnadsförvaltningen avseende 
stadens bevarandeprogram, enhetschefen för Destinationsut-
veckling, fritidschefen samt utbildningsdirektören. 

Revisorsgrupperna har beslutat att flytta 2018 års planerade 
verksamhetsbesök till 2019.

Helsingborg den 11 april 2019 

För revisorsgrupp 1

Carl Herbertsson 
Ordförande 
 

För revisorsgrupp 2

Arne Larsson
Ordförande 
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Granskningsrapporter och revisionsberättelser 
avseende stadens bolag
I bilagorna 1 och 2 finns granskningsrapporterna och revisions-
berättelserna för stadens bolag samlade.

Helsingborgs Stads Förvaltning AB (556007-4634)
      Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 9 AB (559095- 
 2502)
 Helsingborg Arena och Scen AB (556870-7607)
     Helsingborgs Hamn AB (556024-0979)

Helsingborgshems Holding AB (556520-7528)
       Helsingborgshem AB (556048-0674)
       Helsingborgshem Komplement AB (556932-8254)
       Helsingborgshem Förvaltning Två AB (556932-8239)
      Helsingborgshem Förvaltning Tre AB (556932-8213)

Helsingborg Energi Holding AB (556520-3089)
      Öresundskraft AB (556089-7851)
      Öresundskraft Företagsmarknad AB (556573-6906)
       Öresundskraft Kraft & Värme AB (556501-1003)
       Öresundskraft Marknad AB (556519-7679)
       Modity Energy Trading AB (556643-4410) 50 %
       Prometera AB (556872-5641) 50 %
       Helia Energisalg A/S (DK)
       Bjuvs Stadsnät AB (559052-7494) 15 %
       EVereg Intressenter AB (559015-0651) 50 %
       EVereg AB (559000-6994) 38 %
       Bee Charging Solutions AB (559000-7075)

Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB (556870-4117)
      Tegskiftet 2 AB (556680-1501)
     Sobeln 28 AB (556930-0279)
      Kuriren 2 AB (556748-8431)
      Kuriren 6 AB (556738-0760) 
      Helsingborgs stads parkeringsaktiebolag (556824-6366)
      AB Landborgskopplingen (559092-6779)
      Lummern 4 AB (556060-4517)
      Vårdfastigheter i Helsingborg AB (556462-0929)
      Idemax AB (556878-8979)

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (556217-4580) 52 % 
      Vera Park Circularity AB (556875-8493)
      Liquidgas Biofuel Genesis AB (556588-8392) 33 %

AB Busspunkten Helsingborg (556653-6487) 26 % 

Nöjesparken Sundspärlan Aktiebolag (556215-2297) 43 %

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (556765-3786) 17 %
   Sweden Water Research aktiebolag (556945-8945) 33 %

Sydvatten Aktiebolag (556100-9837) 15 %
    Sweden Water Research aktiebolag (556945-8945) 33 %

Sjökrona Exploatering AB (556790-5624) 25 %

Svenska Kommun Försäkrings AB (516406-0039) 6 %

Inera AB (556559-4230) 0,2 %

Rapport över bokslutsgranskningen
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen för år 2018. 
Det är staden som har ansvaret för räkenskapshandlingarna. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kom-
munal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovis-
ningen inklusive den sammanställd redovisning inte innehåller 
väsentliga fel. En revision innefattar att utifrån en riskbedöm-
ning granska ett urval av underlag och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva re-
dovisningsprinciperna och stadens tillämpning av dessa samt 
att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
 
Vi har vid vår granskning konstaterat att årsredovisningen är 
upprättad med utgångspunkt från lag om kommunal redovis-
ning och i enlighet med stadens anvisningar.

Staden har valt att göra avsteg från gällande redovisningsregler 
och rekommendationer enligt nedan:

Staden redovisar de före 1998 intjänade pensionsförmånerna 
som en avsättning i balansräkningen, dock redovisas också i 
årsredovisningen stadens resultat exklusive nämnda pensions-
förmåner.

Staden har som huvudprincip valt att redovisa realisationsresul-
tat på försäljning av tomter och fastigheter som en normal del 
i den ordinarie verksamheten och inte som jämförelsestörande 
poster.

Den kommunala koncernens räkenskaper presenteras inte 
jämte stadens siffror.

Staden tillämpar inte successiv vinstavräkning för exploate-
ringsprojekt, utan avräknar vinst efter varje exploateringsområ-
des eller delområdes färdigställande. 

Vår bedömning är att bokslutet för 2018 i allt väsentligt ger 
en korrekt bild av stadens och dess koncerns resultat och 
ställning.

Helsingborg den 11 april 2019
Stadsrevisionen

 

Fredrik Andrén 
Revisionsdirektör
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Stadsrevisionens ekonomi
Kostnader och intäkter enligt 2018 års räkenskaper framgår av nedanstående sammanställning (tkr).

Intäkter Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017

Kommunbidrag inkl. överfört resultat 8 693 8 693 8 642

Granskning 86 50 47

Totalt 8  779 8743 8 689

Kostnader

Förtroendevalda revisorer 1 248 1427 1487

Personal 4 262 4 157 4 064

Externa revisorer 342 300 300

Övriga verksamhetskostnader 176 174 134

Lokalkostnader 402 385 380

Totalt 6 430 6 443 6 365

Årets resultat inkl. överfört resultat 2 349 2 300 2 324
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Stadsrevisionen
Södra Storgatan 36, 251 89 Helsingborg 
042 - 10 50 14  
stadsrevisionen@helsingborg.se


