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Årsrapport 2019

Revisorskollegiets årsberättelse 2019
Revisorskollegiet får härmed avlämna sin redogörelse över

och att staden, i alla stycken, ännu inte hunnit anpassa

stadsrevisionens verksamhet under den period, som omfat-

sin redovisning efter denna. Vi konstaterar dock att ett

tar 2019 års revision.

sådant arbete inletts. De avvikelser som gjorts har öppet
och transparant beskrivits i årsredovisningen liksom dess

Denna årsrapport är det sammanfattande dokumentet

konsekvenser på resultat och ställning.

över stadsrevisionens granskning av 2019 års verksamhet
i Helsingborgs stad. Granskningen har utförts enligt vår

Staden redovisar i årsbokslutet ett resultat på 337 mnkr.

revisionsplan, kommunallagen, stadens revisionsreglemente

Resultatet gentemot balanskravet är 255 mnkr. Det innebär

och god revisionssed i kommunal verksamhet.

att staden klarar balanskravet. Stadens finansiella målsätt-

Revisionsarbetet har bedrivits av två f örtroendevalda

ning är att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skattenettot,

revisorsgrupper med sakkunnigt stöd av stadens

dvs. 160 mnkr. Årets resultat överstiger detta mål.

revisionskontor. Ur revisorsgrupperna har utsetts lekmanna
revisorer för stadens hel- och delägda bolag samt revisorer

Vad gäller övriga, av fullmäktige, beslutade mål är vår

för kommunalförbund, finansiellt samordningsförbund,

bedömning att dessa i huvudsak blivit uppfyllda. Vi vill dock

stiftelser och fonder. De anställda på stadens revisionskontor

lyfta fram att med hänsyn till det gångna årets negativa

är sakkunniga biträden till lekmannarevisorerna.

resultat inom vård- och omsorgsnämnden har vi dock
en oro för den ekonomiska utvecklingen inom några av

Mellan revisorsgrupperna finns ett väl f ungerande s
 amarbete

nämndens verksamhetsområden. Det är av yttersta vikt att

avseende g
 emensamma g
 ranskningar. Under året har

åtgärder vidtas för att anpassa verksamheten efter den av

också g
 emensamma möten ägt rum i gransknings-, utbild-

kommunfullmäktige angivna budgetramen.

nings- och informationssyfte. Lekmannarevisorerna har
gemensamma möten för planering och erfarenhetsutbyte av

Mot bakgrund av vad som anförts ovan gör de båda

revisionsarbetet i stadens bolag.

revisorsgrupperna bedömningen att nämndernas verksamhet
sköts på ett ändamålsenligt och från e
 konomisk synpunkt

I syfte att förbättra vårt revisionsarbete har vi genom

tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen som

samarbetsorganisationen STAREV erfarenhetsutbyte

gjorts inom nämnderna har varit tillräcklig.

med landets övriga kommuner och landsting med egna
revisionskontor.
Revisorskollegiet
Utförda granskningar har avrapporterats under året och
det sker en fortlöpande dialog med företrädare för stadens

Aina Modig Lindell			

Carl Herbertsson

olika verksamheter med syfte att – genom förebyggande

Ordförande			 Vice ordförande

revisionsarbete – minska risken för felaktiga arbetsmetoder
och/eller handläggningar.

Christer Rasmusson		 Bengt Jönsson

Under året upprättade revisionsrapporter refereras
här endast sammanfattade då de efter hand delgivits
kommunfullmäktiges presidium samt berörda nämnder
och styrelse. S
 ammanfattningar har fortlöpande d
 elgivits
kommunfullmäktiges ledamöter och de fullständiga
rapporterna finns att tillgå via stadens hemsida helsingborg.
se/stadsrevisionen.
Vad gäller bokslutsgranskningen har avvikelser
konstaterats gentemot lag om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR) och gentemot tillämpbara
redovisnings-rekommendationer. Detta beror delvis på att
den nya redovisningslagen började gälla från 1 januari 2019
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Revisionsberättelse för år 2019

Revisionsberättelse för år 2019

Kommunfullmäktige, Helsingborgs stad

Kommunfullmäktige, Helsingborgs stad

Vi har granskat kommunstyrelsen tillika krislednings-

Vi har granskat barn- och utbildningsnämnden, idrotts-

nämnd, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden,

och fritidsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden,

miljönämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden,

arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

av k ommunfullmäktige utsedda arbetsgrupper samt

Granskningen har utförts enligt upprättad revisionsplan samt

Helsingborgs stads årsredovisning. Granskningen har

i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsreglemente

utförts enligt upprättad revisionsplan samt i enlighet med

och god revisionssed i kommunal verksamhet.

kommunallagen, stadens revisionsreglemente och god
revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi bedömer att ovanstående nämnder bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Vi bedömer att ovanstående nämnder och styrelse bedrivit

tillfredsställande sätt. Vi bedömer vidare att räkenskaperna

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk

i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen

synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer vidare att

inom nämnderna varit tillräcklig.

räkenskaperna, med hänsyn taget till det som anförts i
årsrapporten, i allt väsentligt är rättvisande och att den

Vi tillstyrker att ovanstående nämnder och de förtroendevalda

interna kontrollen inom nämnderna varit tillräcklig.

i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att
ovanstående styrelse, nämnder, arbetsgrupper samt
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år
2019.
Helsingborg den 9 april 2020

Helsingborg den 9 april 2020

Carl Herbertsson

Christer Rasmusson

Ordförande

Ordförande				

Aina Modig Lindell

Bengt Jönsson

Vice ordförande

Vice ordförande

Anders Ivarsson

Hans Svedell

Christer Johnn

Kent Wilhelmsson

Franziska Larsson

Lorna Finnman

Henrik Forssell

Susanne Nilsson

Viveca Andersson Hassani-Baluchi
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Rapport över granskningen

2019:3

Granskning av skolans insatser till barn med behov
av särskilt stöd

Revisorsgrupp 1:s granskningsområde har omfattat
kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, stadsbyggnads-

2019:4

Granskning av färdtjänst i Helsingborgs stad

nämnden, fastighetsnämnden, miljönämnden, valnämnden,

2019:5

Granskning av avtalsförvaltning

överförmyndarnämnden, av kommunfullmäktige utsedda

2019:6

Granskning av uppföljning av privata utförare

arbetsgrupper samt Helsingborgs stads årsredovisning.
Därutöver har stadsrevisionen tagit fram en särskild
Revisorsgrupp 2:s granskningsområde har omfattat barn-

promemoria rörande ett antal frågeställningar ställda till

och utbildningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden,

revisionen i samband med försäljningsprocessen kring

kulturnämnden, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden

Öresundskraft AB.

samt vård- och omsorgsnämnden.

Granskningsrapporter gemensamma

Granskning

2019:2 Granskning av samverkan vid nybyggnation

Revisorsgrupp 1 och revisorsgrupp 2 har under året löpande

Stadsrevisionen har granskat samverkan vid nybyggnation i

följt sina granskningsområden genom läsning av protokoll

Helsingborgs stad för personer som erhåller omsorg enligt

och annan skriftlig dokumentation. Granskning har skett av

lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

den ekonomiska redovisningen. Revisorsgrupperna har gjort
besök ute i verksamheterna och har haft personlig kontakt

Uppdraget har avgränsats till LSS-gruppboenden.

med såväl politiker som tjänstepersoner.

Granskningen har genomförts med biträde av extern konsult,
Capire Consulting AB. Granskningen har avsett vård- och

Mindre granskningar

omsorgsnämnden och fastighetsnämnden.

Under året har ett antal mindre granskningar genomförts
såväl i grupperna som gemensamt. Områden som vi följt

Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns

har under året varit hantering av synpunkter och klagomål,

en fungerande samverkan mellan fastighetsnämnden och

Lex Sarah-rapportering, fastigheterna på Fredriksdal museer

vård- och omsorgsnämnden vid nybyggnation av LSS-

och trädgårdar, tillsyn av fristående förskolor, uppföljning av

boende.

ekonomi, klimatväxlingsprogrammet, rutinen för bisysslor
samt läkemedelshantering. Vidare har genomförts en

Revisionsfrågor i granskningen har varit:

uppföljningsgranskning av tillsyn och kontroll rörande

•

Bedriver vård- och omsorgsnämnden utifrån 		

bygglovshantering samt budgetprocess och ekonomistyrning

regelverket ett ändamålsenligt arbete som ger ett 		

vid socialnämnden.

tydligt och strukturerat underlag för planering av 		
lokalförsörjning som motsvarar LSS-målgruppens 		
behov?

Därutöver har vi haft en pågående löpande granskning
rörande projekten H+, DrottningH samt ombyggnaden av

•

Används referensgrupper med medverkan från 		
brukargrupper och personal vid nybyggnads projekt på

Drottninggatan/Järnvägsgatan.

ett ändamålsenligt sätt?

Fördjupade granskningsprojekt

•

Har fastighetsnämnden en ändamålsenlig process 		

Stadsrevisionen har under året genomfört ett antal

för att kommunen ska kunna tillhandahålla

fördjupade granskningsprojekt. Dessa redovisas

bostäder till målgruppen enligt ställda krav på 		
tillgänglighet och kvalitet?

sammanfattningsvis nedan. Rapporterna från projekten finns
att tillgå på vår hemsida helsingborg.se/stadsrevisionen.

•

verkan av detta slag?

Den kritik och de synpunkter som framförts i rapporterna
har vi kommunicerat med de granskade nämnderna och

Är roller och ansvar tydligt definierade vid en sam		

•

Har de bägge nämnderna uppdaterade rutiner för 		

styrelsen. Dessa har skriftligen svarat på vilka åtgärder som

en ändamålsenlig och systematisk samverkan vid 		

de kommer att genomföra med anledning av våra rapporter.

nybyggnation av LSS-boende?
•

Hur sker uppföljning av nybyggnationsprojekt och 		

Följande revisionsrapporter har avlämnats:

används resultatet av denna uppföljning vid nya 		

2019:1

byggnationer?

Granskning av stadens arbete för att attrahera 		
näringsliv

2019:2

Granskning av samverkan vid nybyggnation

Vår sammanfattande bedömning är att samverkan mellan
fastighetsnämnden och vård- och omsorgsnämnden vid

Årsrapport 2019
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nybyggnation av LSS-boende inte har varit fullt ut effektiv

Fastighetsnämnden har tillika tydliga rutiner för den ope-

och ändamålsenlig. Svagheten bottnar i den process som

rativa hanteringen av nybyggnadsprojekt, i vilka även

tillämpats inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

beställarens roll och ansvar i olika skeden framgår. Vård-

vid nybyggnation. Bland annat har det funnits brister i

och omsorgsnämndens strukturer för medverkan i denna

kartläggningen av målgruppens behov. Likaså har samverkan

samverkan behöver utvecklas och stärkas för att samverkan

mellan myndigheten och utföraren varit svag och brukarna

ska bli ändamålsenlig.

inte involverats i planering av nybyggnation i den utsträckning
som regelverket förskriver. Vård- och omsorgsnämnden har

Fastighetsnämndens rutiner för nybyggnationsprojekt

som helhet inte haft en tillräcklig framförhållning och saknat

omfattar rutiner för uppföljning av de aktuella projekten.

en tydlig struktur för sin samverkan med fastighetsnämnden.

Denna uppföljning tar främst sikte på tekniska och praktiska
aspekter. Vår bedömning är att båda nämnderna har

Denna problematik har dock uppmärksammats av nämnden

anledning att vidga uppföljningen att omfatta nybyggnations-

och planering pågår för att rätta till de identifierade bristerna.

processen som helhet och förmågan att tillgodose brukarnas

Vad gäller de olika revisionsfrågorna är vår bedömning är att

behov på ett kostnadseffektivt sätt.

vård- och omsorgsnämndens arbete med lokalförsörjning
för LSS-målgruppens behov inte har varit helt systematiskt

Mot bakgrund av vår granskning har vi rekommenderat

och ändamålsenligt. Det har fått till följd att nämnden inte

respektive nämnd följande:

har haft ett tydligt och strukturerat underlag för planering av

•

Vård- och omsorgsnämnden bör se till att en 		

lokalförsörjning. Behov finns både av en bättre o
 rganisatorisk

tydligare struktur med tillräcklig kompetens och

struktur för sådana frågor och bättre instrument för

erfarenhet tillskapas för samverkan med

prognostisering och behovsanalyser. Vi har uppfattat att

fastighetsnämnden och stadens mark- och

denna problematik är känd och att nämnden är i färd med

exploateringsverksamhet vid planering och

att förbättra sina processer vid nybyggnation.

verkställande av nybyggnadsprojekt.
•

Vård- och omsorgsnämnden bör se till att de

Vidare är vår bedömning är att medverkan från b
 rukargrupper

instrument som förvaltningen tillämpar vid 			

inte har skett med fullt beaktande av gällande regelverk.

prognostisering och planering av LSS-grupp-

Medverkan från personal har skett i samtliga projekt, men

bostäder utvecklas för att bättre beakta

personalrörlighet och avsaknad av ett tydligt uppdrag
och mandat har dock påverkat förutsättningar för ett

målgruppens behov.
•

Vård- och omsorgsnämnden bör se till att brukare 		

ändamålsenligt arbete. Vi bedömer att kunskaper och

involveras i högre grad i det arbete som görs för att 		

erfarenheter från personal på boende inte har tagits

bedöma målgruppens behov vid planering av nya 		

tillvara i tillräcklig utsträckning vid nybyggnadsprojekt.

bostäder.
•

Vård- och omsorgsnämnden behöver utveckla den 		

Vad gäller fastighetsnämnden är vår bedömning att den i all

ekonomiska uppföljningen av nybyggnadsprojekt 		

huvudsak har en ändamålsenlig process vid investerings-

och vidta insatser för att minimera kostsamma 		

planering och byggande av lokaler för stadens verksamhet.
Fastighetsnämnden är samtidigt i sin roll beroende av

ombyggnader och sena ändringar i byggplanerna.
•

Vård- och omsorgsnämnden och fastighetsnämn		

att beställaren – i detta fall vård- och omsorgsnämnden

den har ett gemensamt ansvar att etablera en 		

– bidrar med underlag och kompetens för att processen

systematisk processuppföljning av nybyggnation av

ska vara e
 ffektiv. Enligt vår bedömning behöver fastighets

LSS-boenden som även beaktar nytta och

nämnden och vård- och omsorgsnämnden öka kunskaperna

kostnadseffektivitet.

ömsesidigt om respektive verksamhetsfält.

Granskningsrapporter revisorsgrupp 1
Vår bedömning vad gäller ansvar och roller mellan

2019:1 Granskning av stadens arbete för att attrahera

fastighetsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är

näringsliv

att dessa är tydligt definierade utifrån Helsingborgs stads

Stadsrevisionen har granskat stadens arbete för att attrahera

reglementen och styrmodell för kommunala fastigheter.

näringsliv. Granskningen har genomförts med biträde
av e
 xtern konsult, KPMG. Granskningen avser kommun
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Vi menar också att det finns rutiner för samverkan mel-

styrelsen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om

lan de bägge nämnderna. Rutiner finns för samverkan på

det finns ett ändamålsenligt arbete med att attrahera och

strategisk ledningsnivå, för förvaltning och för nybyggnation.

behålla verksamheter i Helsingborgs stad.

Årsrapport 2019

Revisionsfrågor i granskningen har varit:
•

återrapportering till kommunstyrelsen gällande hur 		

Finns det en tydlig organisation för stadens 			
näringslivsarbete med tydliga roll- och ansvars-

näringslivsarbetet fortskrider.
•

fördelningar, t.ex. mellan kommunstyrelsen,

görs en återrapportering vartannat år till kommun		

nämnder och övriga delar i organisationen som 		

fullmäktige avseende hur arbetet med programmet 		

hanterar näringslivsfrågor?
•

Finns det en tydlig strategi för vilka insatser som 		
ska genomföras och hur de ska marknadsföras?

•

•

•

Tillse att det i enlighet med näringslivsprogrammet

fortskrider.
•

Tillse att framtaget handlingsprogram avseende 		
myndighetsutövningen implementeras i praktiken.

Är samarbetet/samverkan formaliserad och
genomförs uppföljningar i syfte att säkerställa att 		

2019:4 Granskning av färdtjänst i Helsingborgs stad

inriktningen på arbetet befrämjar etablering och 		

Stadsrevisionen har granskat färdtjänsten i Helsingborgs

bibehållande av företag?

stad. Granskningen har genomförts i samarbete med

Har man gjort en analys kring stadens försämring 		

Region Skåne och ytterligare 12 kommuner inom länet.

i ranking och har konkreta åtgärder beslutats och 		

Granskningen har genomförts med biträde av extern konsult,

vidtagits med anledning av detta?

Helseplan Consulting Group AB. Granskningen avser

Är uppföljningen av näringslivsbefrämjande

stadsbyggnadsnämnden.

insatser ändamålsenlig?
Syftet med granskningen har varit att bedöma om det bedrivs
Utifrån syftet är den sammanfattande bedömningen att

en ändamålsenlig färdtjänst i de kommuner som överlåtit

stadens arbete med att attrahera och behålla verksamheter i

uppgiften till Region Skåne.

huvudsak är ändamålsenligt.
Revisionsfrågor i granskningen har varit:
Organisation och ansvarsfördelning är tydlig vilket bidrar till

• Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt 			

att både berörda tjänstemän och företag känner sig trygga i

överenskommelsen? (Bland annat ansvaret för

vilken förvaltning som hanterar vilken fråga. Även strategi och

information och kommunikation inom den egna

uttalade näringslivsmål är tydligt formulerade, vilket möjliggör

organisationen samt ansvaret för dialog med

en effektiv och i stort sett ändamålsenlig uppföljning och

Region Skåne)

mätning av måluppfyllelsen.

• Är ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och 		
kommunen tydlig och fungerande i praktiken?

Det finns dock förbättringsmöjligheter bl.a. när det gäller att
skapa en djupare dialog med företagen utanför stadskärnan.
Vidare finns det utrymme för mer samverkan mellan

• Upplever kunderna i kommunen att färdtjänsten 		
fungerar tillfredsställande?
• Ger uppföljningen en tydlig bild av kommunens 		

myndighetsutövande förvaltningar och de förvaltningar som

kostnader och av hur färdtjänsten fungerar i

arbetar med näringslivsfrågor, i synnerhet med avdelningen

kommunen? Resulterar uppföljningen i 		

för näringslivs- och destinationsutveckling. Att myndighets-

förbättringsåtgärder vid behov?

utövningens dialog med företagen kan förbättras är berörda
förvaltningar redan medvetna om och en handlingsplan

Utifrån syftet är den sammanfattande bedömningen

har tagits fram för att komma tillrätta med de identifierade

att färdtjänsten till stor del bedrivs ändamålsenligt i

problemen.

Helsingborgs stad.

Avseende uppföljningen av näringslivsarbetet är den

Vår bedömning är att Helsingborgs stad till viss del har

omfattande och inbegriper både stadsövergripande

fullgjort sitt ansvar enligt överenskommelsen. Det finns

återrapporteringar och mer frekventa förvaltnings

en fungerande intern dialog inom förvaltningarna och till

specifika avstämningar. Dock noterar vi en avsaknad

kunderna. Representationen i Skånetrafikens politikerråd är

av den å
 terrapportering avseende näringslivsarbetet till

bristfällig vilket vi bedömer på sikt kan leda till Helsingborgs

kommunfullmäktige som enligt näringslivsprogrammet

stad inte i tillräcklig utsträckning påverkar och bevakar

ska göras vartannat år.

sina intressen för att skapa en ändamålsenlig färdtjänst i
kommunen.

Mot bakgrund av vår granskning har vi rekommenderat
kommunstyrelsen att:
•

Vidare är vår bedömning att ansvarsfördelningen mellan

Säkerställa en fortsatt frekvent och kontinuerlig

Årsrapport 2019
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Region Skåne och Helsingborgs stad är tydlig och till stor

•

del fungerar i praktiken. Det finns oklarheter gällande den

Har nämnden en tillräcklig intern kontroll inom det 		
område som granskas?

ekonomiska framförhållningen vilket vi bedömer minskar
kommunens möjligheter att påverka Skånetrafikens kostna-

Vår sammanfattande bedömning är att barn- och

der, kostnadsutveckling och färdtjänstens kvalitet.

utbildningsnämnden har säkerställt att arbetet för insatser

Vi bedömer baserat på det statistiska underlaget att

till barn med behov av särskilt stöd är ändamålsenligt. Dock

kunderna i Helsingborg till stor del är nöjda och upplever att

rekommenderar vi nämnden att se över planen för intern

färdtjänsten fungerar tillfredsställande. Förbättringspotential

kontroll gällande åtgärdsprogram så att kontrollerna är

finns för indikatorn Punktlighet.

ändamålsenliga och inte redan följs upp på annat sätt genom
till exempel kontroller inbyggda i system.

Slutligen är vår bedömning är att den ekonomiska modell
som finns i överenskommelsen tydliggör vilka kostnader

Vi menar att det inom ramen för granskningen finns

som kommunen ska betala. Kommunen kan med hjälp

ändamålsenliga styrdokument och rutiner för arbetet med

av m
 odellen bedöma vilka delar den har möjlighet att

insatser till barn i behov av särskilt stöd. De styrdokument

påverka för att på sikt öka sin egen kostnadseffektivitet. Vi

och rutiner som används utgår från de nationella riktlinjerna

konstaterar att underlag för uppföljning tillhandahålls av

från Skolverket.

Skånetrafiken till stor del i enlighet med ö
 verenskommelsen.
Vi bedömer att kommunen behöver säkerställa att

Vidare resulterar förvaltningens systematiska kvalitetsarbete

uppföljningen används för att genomföra förbättrings

bland annat i rapporter på måluppfyllelsen i kvalitetsrapporter

åtgärder vid behov.

för respektive skolform. Utifrån dessa följer nämnden upp
arbetet med insatser till barn i behov av särskilt stöd. Vår

Mot bakgrund av vår granskning har vi rekommenderat

bedömning är att nämnden säkerställt att de styrdokument

stadsbyggnadsnämnden att:

och rutiner som finns för arbetet med insatser till barn med

• Säkerställa att den utsedde representanten aktivt 		

behov av särskilt stöd efterlevs.

deltar i Skånetrafikens politikersamråd.
•

•

Verka för en aktiv dialog med Skånetrafiken kring

Vår bedömning är också att nämnden, inom ramen för

den ekonomiska uppföljningen i syfte att ge

granskningen, har en tillräcklig intern kontroll bland annat via

Helsingborgs stad goda förutsättningar att planera

det systematiska kvalitetsarbetet som görs samt genom den

för en kostnadseffektiv färdtjänst.

granskade kontrollen att åtgärderna i åtgärdsprogrammen

Skapa en struktur för hur kommunen kan arbeta 		

motsvarar elevernas behov. Vad gäller kontrollen att

med uppföljningen av kundnöjdheten när 

enheterna använder samma mall vid upprättande av

underlaget tillhandahålls.

åtgärdsprogram och att det bara finns ett upprättat
åtgärdsprogram per elev följs denna redan upp genom

Granskningsrapporter revisorsgrupp 2

systemkontroller.

2019:3 Granskning av skolans insatser till barn med behov
av särskilt stöd

2019:5 Granskning av avtalsförvaltning

Stadsrevisionen har granskat om barn- och utbildnings

Stadsrevisionen har granskat avtalsförvaltning på vård- och

nämnden har ett ändamålsenligt arbete för insatser till barn

omsorgsnämnden.

med behov av särskilt stöd.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om vårdSyftet med granskningen har varit att bedöma om barn- och

och omsorgsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig

utbildningsnämnden har säkerställt att arbetet för insatser till

avtalsförvaltning.

barn med behov av särskilt stöd är ändamålsenligt.
Granskningen revisionsfrågor är följande:
Revisionsfrågororna i granskningen har varit:
•

Har nämnden säkerställt att det finns ändamålsenliga rutiner för arbetet med insatser till barn med 		

•

Har nämnden säkerställt att det finns en 
ändamålsenlig organisation för avtalsförvaltning?

•

Har nämnden säkerställt att avtal följs upp 

behov av särskilt stöd?

systematiskt i enlighet med policyn för upphandling 		

Har nämnden säkerställt att de rutiner som finns 		

inklusive tillämpningsanvisningar?

för arbetet med insatser till barn med behov av 		
särskilt stöd efterlevs?
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•

Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll 		
av avtalsförvaltning?

Vår sammanfattande bedömning är att vård- och

I granskningen har vi även noterat att det finns vissa

omsorgsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig

avvikelser, så som att det inte finns en fullständig avtals

avtalsförvaltning där det finns en tydlig organisation och

förteckning samt att dokumenterad uppföljning av

roll- och ansvarsfördelning men att det på vissa punkter

avtalsvillkor inte alltid har utförts. Vi kan konstatera att

finns utrymme för nämnden att förbättra sin interna kontroll

det här finns utrymme för en förbättrad intern kontroll.

för att säkerställa att dokumenterad uppföljning av avtal
utförs. Vård- och omsorgsförvaltningen har startat ett

2019:6 Granskning av uppföljning av privata utförare

arbete för att utveckla sin process för avtalsförvaltning och

Stadsrevisionen har granskat a
 rbetsmarknadsnämndens,

stadsrevisionen avser att följa upp implementeringen av

idrotts- och fritidsnämndens samt socialnämndens

denna.

uppföljning av privata utförare.

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för

Syftet med granskningen har varit att granska om nämnderna

avtalsförvaltningen på sin förvaltning och av stadens

säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av

upphandlingspolicy framgår tydligt vilka avtal som nämnden

privata utförare.

har uppföljningsansvar för. Vård- och omsorgsförvaltningen
har under 2019 genomgått en omorganisation och i

Revisionsfrågorna har varit följande:

samband med denna har förvaltningens inköpsorganisation

•

förtydligats med bland annat en ny inköpspolicy. Vi har
noterat att roller och ansvar är tydligt definierade i inköps

Finns det mål och riktlinjer för sådana kommunala 		
angelägenheter som utförs av privata utförare?

•

Har nämnderna tillförsäkrat sig möjlighet att

policyn och att policyn finns tillgängliga för alla medarbetare

kontrollera och följa upp verksamheten i upprättade 		

på intranätet. Vi vill dock uppmana förvaltningen att se till att

avtal?

berörda medarbetare har kännedom om policyn.

•

Får nämnderna tillräcklig återrapportering avseende 		
verksamheten?

I stadens upphandlingspolicy och tillämpningsanvisning
framgår att uppföljning av avtal ska utföras och att

•

Har nämnderna möjlighet att vidta åtgärder vid avvikelser
mot gällande avtal?

uppföljningen ska dokumenteras. I policyn finns ingen
närmre beskrivning av hur uppföljningen ska utföras. Vård-

Det är vår bedömning att arbetsmarknadsnämnden har ett

och omsorgsnämnden har därför, i sin inköpspolicy, uttalat

ordnat system för sin uppföljning av de privata utförarna.

att avtal ska följas upp och också hur ansvarsfördelningen

I auktorisationsvillkoren och avtalen framgår det tydligt

för detta ser ut. Vi har i granskningen noterat att det inte

vilka mål och riktlinjer som gäller för de privata utförarna. Vi

finns ett utformat arbetssätt för systematisk uppföljning av

noterar dock att leverantörens ekonomiska villkor inte följs

inköpsavtal. Dock har förvaltningen, för entreprenadavtal, en

upp för de avtal vi tagit del av inom vuxenutbildningen.

rutin för hur uppföljningen ska utföras. Granskningen visar
att det finns en otydlighet på förvaltningen på vilket sätt

Vidare är vår bedömning att idrott- och fritidsnämnden bör

inköpsavtal ska följas upp. Detta har också delvis kunnat

stärka sina uppföljningar så att det även omfattar uppföljning

konstateras i de stickprov vi har granskat där f örvaltningen

av avtalen och det som de privata utförarna förbundit sig

för vissa avtal inte kunnat visa på en dokumenterad

till i dessa. Även dokumentationen av uppföljningsmötena

uppföljning. Förvaltningen har själv, som ovan beskrivits,

bör förbättras så att det finns en dagordning och minnes

konstaterat behovet av att utveckla uppföljningsarbetet

anteckningar som är strukturerade med fastställda punkter

och har startat ett arbete för att tydliggöra sin process. Vi

över det som ska diskuteras. Det är även viktigt att det

rekommenderar förvaltningen att fortsätta detta arbete för

är idrott- och fritidsnämnden som äger dagordningen för

att hitta en ändamålsenlig rutin.

sina uppföljningsmöten. Vi noterar att det idrottspolitiska
programmet, giltigt under 2012-2014, fortfarande används

Vi har noterat att vård- och omsorgsnämnden i sin interna

som styrdokument. Vi vill betona vikten av att de styr

kontrollplan 2019 har en kontroll för inköp över 100 tkr.

dokument som används är aktuella.

Kontrollen har nämnden även haft 2017 och 2018 och 2018
beslutade nämnden om åtgärd för att hantera de brister som

Socialnämndens uppföljning sker genom att social

utgör bakgrund till denna granskning. Därutöver har vi noterat

förvaltningen följer upp barnen och familjehemmen genom

att det finns ytterligare interna kontroller för avtalsförvaltning,

sina barnhandläggare respektive familjehemshandläggare.

exempelvis finns en kontroll vid attest av faktura samt

Denna form för uppföljning bedömer vi vara tillräcklig när

uppföljning av avtalstrohet, vilket är bra.

Årsrapport 2019
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konsulentstödda familjehem anlitas inom ramavtal som

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

Kommunförbundet Skåne tecknat. När staden själv gör

(RKR) har tagits in i lagen. Ett arbete med att anpassa

direktupphandlingar har vi noterat att det inte sker någon

redovisningen till ny lagstiftning har påbörjats.

uppföljning av själva avtalen gentemot organisationen som
har i uppgift att stödja familjehemmet. Detta finns inte heller

Hantering av mark- och exploateringsintäkter

reglerat i avtalen. Vi rekommenderar att socialnämnden ser

Staden tillämpar inte löpande intäktsredovisning för

över skrivelsen i avtalen så att möjligheten finns att också

exploateringsprojekt enligt gängse redovisningsprinciper utan

följa upp organisationen som ska stödja familjehemmet.

avräknar intäkt först efter att varje område eller delområde
färdigställts. Den princip staden tillämpar har gällt även under

Vi noterar att uppföljningen av privata utförare skiljer sig åt

tidigare redovisningsperioder varför påverkan på stadens

inom de tre nämnderna som ingår i granskningen. Det kan

resultat och ställning därför är svårbedömd. Det torde dock

delvis bero på att det handlar om kommunala angelägenheter

röra sig om väsentliga belopp. En uppskattning är att eget

av olika karaktär. Mot bakgrund av ovanstående bedömningar

kapital borde ökas med ca 700 mnkr.

för respektive nämnd konstaterar vi att nämnderna i
huvudsak säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och

Investeringsbidrag

kontroll av privata utförare. Det finns dock ett visst utrymme

Vad gäller hantering av investeringsbidrag från privata

för utveckling inom vissa delar.

bidragsgivare bör dessa redovisas som intäkt enligt
RKR:s rekommendation R2. Möjligheter finns dock att

Granskning av årsredovisning och bokslut

år 2019 tillämpa tidigare rekommendation R18. Staden

Inledning

tillämpar dock inte heller R18 utan nettoredovisar bidrag
från privata s
 tiftelser hänförbara till investeringar mot

Stadsrevisionen har genomfört granskning av samtliga

investeringskostnaden. Ackumulerade erhållna bidrag uppgår

nämnders bokslut, stadens sammanställda redovisning samt

31 december 2019 till 361 mnkr. Erhållet bidrag 2019 uppgår

årsredovisningen. Granskningen har genomförts av dels

till 71 mnkr. Helsingborgs stad har tillsammans med bland

revisionskontoret och dels med biträde av extern konsult,

annat Stockholm, Göteborg och Malmö och ett stort antal

PWC. Revisionen har utförts i enlighet med god r evisionssed

andra kommuner skrivit till finansdepartementet och begärt

i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och

en lagändring av ovanstående rekommendation. Frågan

genomfört revisionen för att i rimlig grad bedöma om

kommer få sitt avgörande under 2020.

årsredovisningen inklusive den sammanställda r edovisningen
i allt väsentligt ger en korrekt bild av stadens och dess

Aktivering av ränta och skulduppräkning

koncerns resultat och ställning.

Vad gäller aktivering av ränta är huvudregeln att ränteutgifter
ska belasta resultatet för den period de hänför sig till och inte

En viktig del i granskningen är att granska om staden

ingå i anskaffningsvärdet på tillgångar. Staden har under året

följer det som definieras som god redovisningssed, det

aktiverat 6 mnkr i ränta på pågående byggprojekt men också

vill säga om man tillämpar lagen om kommunal bokföring

räknat upp skulden på erhållna ej intäktsförda likvider för

och redovisning, 2018:597 (LKBR) tillsammans med

exploateringsprojekt med 19 mnkr. Därmed har resultatet för

Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) normer och

finansverksamheten försämrats med 15 mnkr.

rekommendationer. Nedan följer en kortare s
 ammanfattning
av granskningen. En mer detaljerad granskningsrapport

Pensionsförpliktelser

kommer att skickas till respektive berörd nämnd och styrelse.

Staden redovisar pensionsförpliktelser intjänade före år
1998 som en avsättning och inte som en ansvarsförbindelse

Det är vår bedömning att respektive nämnds bokslut 2019

vilket inte är förenligt med gällande redovisningslagstiftning.

i allt väsentligt ger en korrekt bild av resultat och ställning.

Effekten är att resultatet har förbättrats med 82 mnkr jämfört

Avvikelser mot god redovisningssed finns vad gäller

med om redovisning skett enligt LKBR.

fastighetsnämndens hantering av aktivering av ränta och
hantering av investeringsbidrag samt på kommunstyrelsen

Redovisning av gjorda avvikelser

och dess hantering av mark- och exploateringsintäkter

Av LKBR framgår att om avvikelse görs ska det lämnas en

samt pensionsförpliktelser. Vissa avvikelser beror delvis på

upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning

att en ny redovisningslag (LKBR) gäller från 1 januari 2019

av e
 ffekten på stadens resultat och ekonomiska ställning.

och att alla anpassningar till denna inte gjorts ännu. Den

Staden har i årsredovisningen öppet och transparant

nya lagen är mer omfattande än den tidigare och delar av
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redovisat vilka avvikelser som gjorts samt effekterna av

anlitats. Stadsrevisionen har besvarat frågeställningarna i

desamma. Staden har också inlett ett arbete med att anpassa

särskilt PM 2019-10-22 vilket delgivits berörda. Under året

löpande redovisning och årsredovisning till nuvarande

har också ett antal allvarliga brister uppmärksammats på

lagstiftning och till gällande redovisningsrekommendationer.

kommunstyrelsens mark- och exploateringsenhet. Bristerna
gäller otillbörlig uthyrning av objekt till släkt och bekanta till ej

Avslutning

marknadsmässiga hyror. Stadsrevisionen har följt upp ärendet

Med undantag av de avvikelser som beskrivits ovan är vår

genom möte med företrädare för enheten samt genom att

bedömning att bokslutet för 2019 i allt väsentligt ger en

ta del av enhetens handlingsplan för att förbättra den interna

korrekt bild av stadens och dess koncerns resultat och

kontrollen. S
 tadsrevisionen ser allvarligt på det som inträffat

ställning.

och kommer att fortsätta följa utvecklingen av enhetens
arbete med intern kontroll.

Övrig revision
Under året har ett antal skrivelser och frågeställningar

Lekmannarevisionen

inkommit till stadsrevisionen rörande beredningsprocessen

Lekmannarevisorerna har under året granskat bolagens

gällande försäljning av Helsingborgs Energi Holding AB/

följsamhet till ägardirektiven. Övergripande gemensam

Öresundskraft AB. Totalt inkom sex frågeställningar vilka

granskning i flertalet av bolagen har varit att granska om

bland annat rört formalia kring beslut om försäljning, om

bolagen säkerställt en ändamålsenlig organisation för

tillräckligt beslutsunderlag förelegat och om informationen

krisberedskap. Generellt bedömer lekmannarevisorerna att

om d
 etsamma varit tillräcklig. Vidare om vissa upphandlingar

bolagen arbetar i enlighet med sina uppdrag, att de har en

kunnat ske utan att lagen om offentlig upphandling tillämpats.

tillräcklig intern kontroll och att de följer ägardirektiven.

Då frågorna i huvudsak rört juridiska frågor har juridisk
expertis från Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Helsingborg den 9 april 2020
För revisorsgrupp 1

				

För revisorsgrupp 2

Carl Herbertsson		

				

Christer Rasmusson

Ordförande 		

				

Ordförande		

Revisorsgrupp 1 		

				

Revisorsgrupp 2
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Granskningsrapporter och revisionsberättelser
avseende stadens bolag
I bilagorna 1 och 2 finns granskningsrapporterna och
revisionsberättelserna för stadens bolag samlade.
Helsingborgs Stads Förvaltning AB (556007-4634)
Helsingborgshem AB (556048-0674)
Helsingborgshem Komplement AB (556932-8254)
Helsingborgshem Förvaltning Två AB (556932-8239)
Helsingborgshem Förvaltning Tre AB (556932-8213)
Helsingborgs Hamn AB (556024-0979)
Helsingborg Arena och Scen AB (556870-7607)
Öresundskraft AB (556089-7851)
Öresundskraft Kraft & Värme Aktiebolag (556501-1003)
Öresundskraft Företagsmarknad AB (556573-6906)
Öresundskraft Marknad AB (556519-7679)
Modity Energy Trading AB (556643-4410) 50 %
Bjuvs Stadsnät AB (559052-7494) 15 %
Utvecklingsklustret Energi AB (559139-0199) 20 %
EVereg Intressenter AB (559015-0651) 50 %
EVereg AB (559000-6994) 33 %
Bee Charging Solutions AB (559000-7075)
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (556217-4580) 52 %
Vera Park Circularity AB (556875-8493)
Liquidgas Biofuel Genesis AB (556588-8392) 33 %
Nöjesparken Sundspärlan Aktiebolag (556215-2297) 43 %
Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 9 AB
(559095-2502)
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 (556660-4517)
Vårdfastigheter i Helsingborg AB (556462-0929)
Idemax AB (556878-8979)
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 %
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Stadsrevisionen
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