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Stadsrevisionen granskar, på kommunfullmäktiges uppdrag, 
all verksamhet som bedrivs av Helsingborgs stads nämnder 
och bolag. Granskningen sker i enlighet med kommunallag, 
aktiebolagslag, lag om kommunal bokföring och redovisning 
och annan speciallagstiftning. Den årliga granskningen ligger 
till grund för revisorernas prövning av ansvar och  uttalanden 
om ansvarsfrihet.

I denna årsredogörelse redovisas en samlad bild av 2020 års 
granskningar. Revisorernas bedömningar och genomförda 
granskningar redovisas kortfattat. För ytterligare information 
hänvisas till de årsrapporter som tagits fram för respektive 
nämnd och styrelse. Rapporterna finns att läsa på: 
www.helsingborg.se/stadsrevisionen 
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Året som gått har inte varit ett vanligt år. I början av året 
drabbades vi av en pandemi som fick stora konsekvenser för 
världen, Sverige och Helsingborg. Sedan dess har fokus legat 
på att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner och att 
minimera de skador för individer, företag och samhälle som 
pandemin gett upphov till.  

Pandemin har påverkat Helsingborgs stad och helsingborg-
arna i stor utsträckning. Stadens centrala krisledning har 
varit aktiverad sedan början av året och ett flertal av stadens 
verksamheter har tvingats till åtgärder utöver det normala. 
Inte minst gäller det skola, utbildning och vård och omsorg.

Pandemin har också fått konsekvenser för årets granskning. 
De verksamhetsbesök som vi normalt brukar genomföra 
under ett revisionsår har inte blivit av. Istället har granskning-
en koncentrerats på sådant som varit möjligt att göra på 
distans. Det betyder att den finansiella revisionen prioriterats 
och att vissa verksamhetsrevisionella projekt har fått flyttas 
fram.  

Vi har också kunnat se att pandemin påverkat såväl nämn-
dernas ekonomiska utfall som verksamhetsmässiga resultat. 
Statsbidrag har inneburit positiva och bättre resultat i många 
verksamheter medan många av de mål och verksamhets-
mässiga ambitioner inte kunnat uppfyllas eller fått senare-
läggas. Vi har i de bedömningar vi gjort av nämndernas 
resultat och verksamhet beaktat detta.  

Det är vår uppfattning att staden och dess nämnder och 
bolag, trots rådande omständigheter, ändå varit framgångs-
rika under året och lyckats leverera en god service och bra 
välfärdstjänster. Det har inneburit uppoffringar och stora 
ansträngningar men på det hela taget menar vi att staden 
lyckats väl. Samtidigt är vi väl medvetna om de umbäranden 
och konsekvenser som drabbat våra medborgare. Flertalet av 
de äldre eleverna i våra skolor har t ex tvingats till distans-
undervisning och vi har tyvärr inte heller varit förskonade från 
dödsfall vid våra äldreboenden. 
 
Vad gäller resultatet av våra granskningar kan vi konstatera 
att vi har mycket få avvikelser i de bedömningar vi gjort av 
nämnder och bolag. Vi har noterat ekonomiska underskott 
i socialnämnd och i vård- och omsorgsnämnd. Vidare att 
dessa nämnder har redovisat några avvikelser vad  gäller 
måluppfyllelse och verksamhet. På bolagssidan finns 
 not eringar vad gäller Helsingborgs Hamn AB och Nordvästra 
Skånes Renhållnings AB som båda gäller upphandlingsfrågor. 

Sammantaget är dock vår bedömning att så gott som 
 samtliga nämnder och bolag, i allt väsentligt, kunnat bedriva 
en ändamålsenlig verksamhet inom sina ekonomiska 
ramar och inom de mål och den verksamhetsinriktning som 
 fullmäktige beslutat. 

Helsingborg april 2021

Carl Herbertsson  Christer Rasmusson
Ordf. Revisorsgrupp 1 Ordf. Revisorsgrupp 2

Aina Modig Lindell  Bengt Jönsson
Vice ordf. Revisorsgrupp 1 Vice ordf. Revisorsgrupp 2

1. Förord
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Denna årsrapport är det sammanfattande dokumentet 
över stadsrevisionens granskning av 2020 års verksamhet 
i Helsing borgs stad. Granskningen har utförts enligt vår 
revisions plan, kommunallagen, stadens revisionsreglemente 
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisions-
arbetet har bedrivits av två förtroendevalda revisorsgrupper 
med  sak kunnigt stöd av stadens revisionskontor. 

Revisorsgrupp 1 är ansvarig för granskningen av kommun-
styrelsen tillika krisledningsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, miljönämnden, överförmyndarnämnden 
och valnämnden. 

Revisorsgrupp 2 är ansvarig för granskningen av barn- och 
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, social-
nämnden, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden och 
idrotts- och fritidsnämnden.

Ur revisorsgrupperna har utsetts lekmannarevisorer för 
stadens hel- och delägda bolag samt revisorer för kom-
m u n al     förbund, finansiellt samordningsförbund, stiftelser 
och  fonder. De anställda på stadens revisionskontor är 
 sak kunn iga 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 gemen-
samma möten för planering och erfarenhetsutbyte av 
revisions arbetet i stadens bolag.

Samtliga nämnders granskning har sammanfattats i en 
årsrapport för respektive nämnd vilken ligger till grund för 
de bedömningar som revisorerna gjort. Årsrapporten har 
skickats till respektive nämnd och styrelse. För bolagen har 
en granskningsrapport tagits fram vilken finns med som 
underlag vid respektive bolags årsstämma. 

Stadsrevisionen samlade bedömning är att stadens nämn-
der och styrelse i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställan-
de sätt. Bedömningen grundar sig på att det verksamhets-
mässiga resultatet är förenligt med  kommunfullmäktiges mål 
för verksamheten samt att lagstiftning och andra föreskrifter 
efterlevts. Avvikelser finns för  socialnämnd och vård- och 
omsorgsnämnd vilka  kommenteras i rapporten. 

Stadsrevisionen samlade bedömning är att stadens styrning, 
uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. 
Arbetet med den interna kontrollen är en  integrerad del i 
styrning och uppföljning. Vidare finns system atiskt  ordnade 
kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Några 
mindre avvikelser har noterats vilka tagits upp med berörda 
nämnder. 

Stadsrevisionen samlade bedömning är att stadens räken-
skaper, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av nämnders 
resultat och ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms 
vara upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovis-
ningssed. Undantag finns för stadens pensionsskuld. Staden 
redovisar pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 som 
en avsättning och inte som en ansvarsförbindelse vilket inte 
är förenligt med gällande redovisningslagstiftning. Effekten 
är att resultatet har förbättrats med 55 mnkr jämfört med 
om redovisning skett enligt lag om kommunal bokföring och 
redovisning. Nyckeltal och andra ekonomiska mått redovisas 
enligt båda modellerna. 

Lekmannarevisorernas samlade bedömning är att verksam-
heten i stadens bolag skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Avvikelser 
finns för Helsingborgs Hamn AB och Nordvästra Skånes 
 Renhållnings AB vilka kommenteras i rapporten. Vad gäller 
den finansiella revisionen utförs denna av auktoriserade 
 revisorer och rena revisionsberättelser har lämnats för 
 samtliga bolag. 

2. Samlad bedömning
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Stadsrevisionen har genomfört granskning av samtliga 
nämnders bokslut, stadens sammanställda redovisning samt 
årsredovisningen. Granskningen har genomförts av dels revi-
sionskontoret och dels med biträde av extern konsult, PWC. 
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 bedöma om årsredovisningen 
inklusive den sammanställda redovisningen i allt väsentligt 
ger en korrekt bild av stadens och dess koncerns resultat och 
ställning. 

En viktig del i granskningen är att granska om staden följer 
det som definieras som god redovisningssed, det vill säga 
om man tillämpar lag om kommunal bokföring och redovis-
ning, 2018:597 (LKBR) tillsammans med Rådet för kommunal 
redovisnings (RKR:s) normer och rekommendationer. Nedan 
följer en kortare sammanfattning av granskningen. En mer 
detaljerad granskningsrapport kommer att skickas till respek-
tive berörd nämnd och styrelse.

Hantering av mark- och exploateringsintäkter
Vid 2019 års granskning framkom att staden inte tillämpade 
löpande intäktsredovisning för exploateringsprojekt enligt 
god redovisningssed och RKR:s rekommendationer. Istället 
avräknades intäkt först efter att varje område eller delområde 
färdigställts. Denna princip hade gällt även under tidigare 
redovisningsperioder varför påverkan på stadens resultat och 
ställning var svår att bedöma. En preliminär uppskattning 
gjordes och visade att eget kapital borde ökas med ca 700 
mnkr. 

Denna avvikelse är nu korrigerad från och med 2020. Korrige-
ringen uppgick till 969 mnkr och beloppet har lösts upp från 
kortfristiga skulder och redovisas istället korrekt mot eget 
kapital. Från och med 2021 redovisar staden helt enligt RKR:s 
rekommendation R2.

Investeringsbidrag
Vid 2019 års granskning framkom att staden nettoredovisa-
de bidrag från privata stiftelser hänförbara till investeringar 
mot investeringskostnaden. Förfaringssättet avvek från god 
redovisningssed.

I bokslut 2020 är fortfarande bidraget, vad gäller Dunkers 
stiftelse, nettoredovisat i fastighetsnämndens bokslut. En 
korrigering är dock gjord i stadens centrala bokslut i enlighet 
med RKR:s R2. 

Det bör sägas att ett flertal kommuner har ifrågasatt rekom-
mendationen och Helsingborgs stad har tillsammans med 
bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö och ett stort 
antal andra kommuner skrivit till finansdepartementet och 
begärt en lagändring. 

Pensionsförpliktelser
Staden redovisar pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 
som en avsättning och inte som en ansvarsförbindelse vilket 
inte är förenligt med gällande redovisningslagstiftning (LKBR 
2018:597). Effekten är att resultatet har förbättrats med 55 
mnkr jämfört med om redovisning skett enligt LKBR.

Det bör dock noteras att staden redovisar soliditet och andra 
nyckeltal enligt båda modellerna. Det vill säga enligt såväl 
fullfonderings- som enligt blandmodellen. 

Redovisning av gjorda avvikelser
Av LKBR framgår att om avvikelse görs ska det lämnas en 
upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning 
av  effekten på stadens resultat och ekonomiska ställning. 
Staden har i årsredovisningen öppet redovisat vilka avvikelser 
som gjorts samt effekterna av desamma. 

Sammanfattning
Sammantaget bedöms stadens totala räkenskaper, i allt 
väsentligt, ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
och ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare 
vara upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovis-
ningssed. Avvikelse finns vad gäller redovisning av stadens 
pensionsåtagande. 

Mindre avvikelser finns och staden har ett pågående arbete 
med att anpassa löpande redovisning och årsredovisning till 
nuvarande normbildning och till gällande redovisningsrekom-
mendationer. 
 

3. Stadens bokslut och årsredovisning
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4.1 Inledning

I detta avsnitt redovisas resultat och bedömningar utifrån 
revisionskontorets granskningar av nämnder och bolag 
2020. Bedömningar har gjorts av verksamhet, intern kontroll 
samt räkenskaper. Bedömningarna grundar sig på den årliga 
granskningen samt fördjupade granskningar som genom-
förts under revisionsåret.

I den årliga granskningen ingår att löpande följa verksam-
heten genom att ta del av plan för mål och ekonomi, 
reg lemente, delegationsordningar, ekonomi- och verksam-
hetsrapportering, delårsrapport, verksamhetsberättelser, 
beslutsunderlag och protokoll. Under året har också särskilda 
möten hållits avseende ekonomi, måluppfyllelse och intern 
kontroll. 

Vad gäller räkenskaper har granskningen i huvudsak  in riktats 
på: 

•   Verifiering och bedömning av upptagna balansposter
•   Periodiseringskontroller
•   Genomgång av inventarier/anläggningstillgångar
•   Genomgång av verksamhetsberättelse/årsanalys
•   Bedömning av om upprättat bokslut överensstämmer med    
    angivna riktlinjer, lagstiftning och god redovisningssed 

De bedömningar som görs har som mål att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om nämndernas verksamhet och redovis-
ning i sin helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti 
för att svagheter eller felaktigheter inte finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentlighet är högre än felaktighet som beror på miss-
tag. Detta eftersom oegentlighet kan innefatta agerande 
i  maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

4.2 Revisorsgrupp 1

Revisorsgrupp 1 är ansvarig för granskningen av kommun-
styrelsen tillika krisledningsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, miljönämnden, överförmyndarnämnden 
och valnämnden. I det följande avsnittet redovisas kortfattat 
resultatet av årets granskning och bedömning av respektive 
nämnd.

Kommunstyrelsen
Verksamhet, ekonomi och uppsiktsplikt
Styrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och 
samordna stadens verksamheter, utveckling och ekonomi. 
Fullmäktige har för 2020 beslutat om följande inriktning för 
styrelsen: ”Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företag-
samma människor. Helsingborg ska attrahera spännande 
företag, talanger med eftertraktad kompetens och vara en 
smart stad i utveckling som tar tillvara innovation och nya 
idéer. Det ska vara enkelt för invånare, företag och organisa-
tioner att kontakta och samarbeta med staden”.

Utöver kommunstyrelsens övergripande inriktning har 
 fullmäktige beslutat om sex specifika uppdrag för 2020: 

•   Stärka cybersäkerheten i Helsingborg
•   Rekrytera till föreningslivet via volontärcenter
•   Informera om konsekvenserna av en osund konkurrens
•   Helsingborgsavtalet – ett lokalt ”Parisavtal för klimatet”
•   Helsingborgs taltidning 
•   Textade webbsändningar

och om tre mål: 

•   Företagens bedömning av stadens myndighetsutövning och 
    service ska uppgå till ett nöjd-kund-index på minst 75 i 
    servicemätningen Insikt
•   Stadens säljbara mark för näringslivsutveckling som möter 
    marknadens efterfrågan och följer stadens näringslivs-
    profilering ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021
•   Stadens ekonomiska resultat 2020 för skattefinansierad 
    verksamhet ska upp gå till minst 123 mnkr

Vad gäller beslutade uppdrag kan noteras att uppdragen om 
att stärka cybersäkerheten samt Helsingborgsavtalet ännu 
inte är rapporterade till fullmäktige. Enligt fullmäktiges beslut 
skulle dessa vara rapporterade före den 31 dec 2020.

Vad gäller utfallet av det första målet är detta inte känt då 
det baseras på en enkätundersökning som väntas i april/maj 
2021. Kommunstyrelsens bedömning i verksamhetsberättel-
sen för 2020 är att målet uppnås. År 2019 uppnådde staden 
ett NKI på 76. 
 
Det andra målet uppnås inte. Den tillgängliga ytan idag är 
11,2 hektar och efterfrågan på mark för näringslivsetable-
ringar är stor. Det kan noteras att ett antal områden är under 
planläggning vilka, när de blir planlagda och projekterade, kan 

4. Rapport över granskningen
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ge totalt 59 hektar verksamhetsmark. Bedömningen är dock 
att inget av dessa planområden kommer att vara utbyggt och 
säljbart till december 2021.

Det tredje målet avser att stadens ekonomiska resultat för 
skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 123 mnkr. 
Resultatet för skattefinansierad verksamhet uppgår för 2020 
till 683 mnkr, varför detta mål har uppnåtts.

Vad gäller ekonomiskt utfall för kommunstyrelsen egen 
verksamhet exklusive stadsgemensamt och exploaterings-
verksamhet redovisas ett överskott om 17 mnkr. 

Investeringsbudget redovisar ett underskott om 16 mnkr. 
Huvudorsaken är obudgeterad ombyggnad av före detta 
huvudbrandstationen på Gåsebäck om 13 mnkr. 

Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över nämndernas och bolagens verksamhet. En översiktlig 
granskning av uppsiktsplikten har genomförts. Den samman-
lagda bedömningen är att kommunstyrelsens uppsikt över 
nämnderna i huvudsak fungerat på ett tillfredställande sätt 
med avseende på innehåll, omfattning och genomförande. 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har formaliserats via styr-
dokument, dels i kommunstyrelsens reglemente och dels 
inom ramen för kommunens styrmodell. 

Sammantaget bedömer revisorerna att styrelsens verksam-
hetsmässiga resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Styrelsen bedöms ha bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
    kontrollplan 
•   Intern kontroll i exploaterings- och investeringsprojekt
•   Momsrutiner
•   Uppföljningsarbete på MEX
•   Översiktlig granskning av krisledningsarbetet med covid-19 
•   Uppföljning av tidigare granskning av lönehantering

Resultatet av granskningarna har rapporterats till styrelsen 
i en årsrapport. Vad gäller momsrutiner och intern kontroll i 
exploaterings- och investeringsprojekt har rapportering skett 
i särskilda revisionsrapporter. Några mindre avvikelser har 

noterats vilka hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att styrelsen har en 
 organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogen-
heter för att stödja verksamheten och för att förhindra 
avsiktliga och oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner 
som  bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls 
och att föreskrifter följs. Styrelsen genomför årliga risk-
analyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska 
hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål 
inte uppnås.

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikelser 
som noterats har hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att räkenskaperna, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av styrelsens resultat och 
ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisnings-
sed. 

Stadsbyggnadsnämnden
Verksamhet och ekonomi
Stadsbyggnadsnämnden har under 2020 haft följande 
inriktning: ”Staden ska upplevas ren och kännas trygg för alla 
oavsett tid på dygnet. När staden växer med bostäder och 
verksamhetsytor ska den göra det med variation och stor 
hänsyn till livskvaliteten för dagens helsingborgare”.

Kommunfullmäktige har också beslutat att ge stadsbygg-
nadsnämnden ett specifikt uppdrag att tydliggöra ansvaret 
gentemot varje helsingborgare att inte skräpa ned. Uppdraget 
skulle vara utfört och redovisat i stadsbyggnadsnämnden 
senast den 30 september 2020. Stadsrevisionen har noterat 
att uppdraget inte redovisades i nämnden förrän den 18 
februari 2021.  

Kommunfullmäktige har för 2020 beslutat om två mål för 
stadsbyggnadsnämndens verksamhet: 

•   Bygglovskundernas bedömning av handläggningstidens   
    rimlighet ska uppgå till minst 3,7 i Nöjd Kund Index live (NKI)
•   Planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 
    hektar 2021, varav minst 40 hektar kommunal mark

Vad gäller det första målet så uppfylls detta. Utfallet tangerar 
målet 3,7.

Vad gäller nämndens andra mål så uppfylls inte detta. De 
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avvikelser som noterats är att det finns en osäkerhet i hur 
den mark som finns tillgänglig kan nyttjas i framtiden. Nämn-
den redovisar att det finns tre pågående planer för totalt 62 
ha verksamhetsmark, men att det finns en viss försening i 
förhållande till ursprunglig tidsplan. 

Nämnden redovisar ett överskott om 44 mnkr. Huvudorsak 
till överskottet är lägre kapitalkostnader, lägre kostnader 
för personal och sjuklönekompensation med anledning av 
pandemin. Därtill har kostnaderna för vinterväghållning blivit 
lägre än budgeterat. 

Investeringsbudgeten redovisar ingen avvikelse. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
    kontrollplan 
•   Momsrutiner
•   Intern kontroll i exploaterings- och investeringsprojekt
•   Klimatarbete
•   Trygghetsfrågor

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Vad gäller momsrutiner och intern kontroll i 
exploaterings- och investeringsprojekt har rapportering skett 
i särskilda revisionsrapporter. Några mindre avvikelser har 
noterats vilka hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en 
 organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogen-
heter för att stödja verksamheten och för att förhindra 
avsiktliga och oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner 
som  bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls 
och att föreskrifter följs. Nämnden genomför årliga riska-
nalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska 
hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål 
inte uppnås.
 
Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikelser 

som noterats har hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att räkenskaperna, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat och 
ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisnings-
sed. 

Fastighetsnämnden
Verksamhet och ekonomi
Fastighetsnämnden har under 2020 haft följande inriktning: 
”Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effek-
tiva verksamhetslokaler.”

Kommunfullmäktige har för 2020 beslutat om ett verksam-
hetsmål för fastighetsnämndens verksamhet:

•   Antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden ägda 
    bostadsrätter ska vid årsskiftet 2020/2021 vara högst 85   
    och därefter minska med 10 stycken varje år. 

Målet syftar till att skapa handlingsfrihet över stadens ägda 
bostadsrätter samt öka omflyttning i det bostadssociala 
programmet. 

Fastighetsnämnden har uppfyllt målet och redovisade vid 
årsskiftet 70 hushåll med besittningsskydd. 

Fastighetsnämnden redovisar ett överskott om 534 tkr i 
förhållande till budgeten.

Nämndens utfall för investeringsverksamheten redovisar ett 
överskott med 149 mnkr i förhållande till budget. Överskottet 
beror bland annat på att tre stycken idrottshallar har blivit för-
senade (Rydebäck, Gantofta, Fredriksdal) och att två projekt 
(LSS-boende Allerum samt renovering av Rådhusets torn) har 
kommit igång senare än planerat.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens 
    interna kontrollplan 
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•   Momsrutiner
•   Strategier för lokalförsörjning

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden i 
en årsrapport. Vad gäller momsrutiner har rapportering skett 
i en särskild revisionsrapport. Några mindre avvikelser har 
noterats vilka hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en 
organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenhe-
ter för att stödja verksamheten och för att förhindra avsiktliga 
och oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner som bidrar 
till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och att 
föreskrifter följs. Nämnden genomför årliga riskanalyser som 
fångar upp väsentliga risker samt hur de ska hanteras för att 
minimera risken för att verksamhetens mål inte uppnås.

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikelser 
som noterats har hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att räkenskaperna, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat och 
ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisnings-
sed. 

Miljönämnden
Verksamhet och ekonomi
Miljönämnden har under 2020 haft följande inriktning: ”I 
Helsingborg har vi fokus på ett hållbart klimat och en god 
livsmiljö. Vi arbetar för en trygg stad genom samverkan med 
andra myndigheter. Invånare och företagare ska enkelt kunna 
utföra sina ärenden hos miljöförvaltningen via smarta digitala 
tjänster.”

Kommunfullmäktige har för 2020 beslutat om ett mål för 
miljönämndens verksamhet:

•   Att utöka miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedels -
    kontroll i myndighetssamverkan. 

Nämnden har uppfyllt målet. Under 2020 har förvaltningen 
inom ramen för myndighetssamverkan utfört 48 livsmedels-
kontroller (15), 36 tillsynsbesök inom miljöskydd (24) och 32 
inom hälsoskydd (6). Siffrorna i parentes avser basår 2018. 

Utöver nyckeltal direkt kopplade till miljönämndens mål om 
insatser inom myndighetssamverkan finns ett nyckeltal 
avseende digitalt inkomna ansökningar och anmälningar 

via e-tjänster. Antalet har ökat från 551 år 2019 till 630 år 
2020. Sedan 2016 har digitala ansökningar och anmälningar 
tredubblats. 

Nämnden redovisar ett överskott om 962 tkr. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
    kontrollplan 
•   Digitala tjänster

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Några mindre avvikelser har noterats vilka 
hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en 
 organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogen-
heter för att stödja verksamheten och för att förhindra 
avsiktliga och oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner 
som  bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls 
och att föreskrifter följs. Nämnden genomför årliga riska-
nalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska 
hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål 
inte uppnås.

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikel-
ser som noterats har hanterats direkt med förvaltningen. 
Sammantaget bedömer revisorerna att räkenskaperna, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat och 
ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisnings-
sed.  

Överförmyndarnämnden
Verksamhet och ekonomi
Under 2020 har överförmyndarnämnden haft följande inrikt-
ning: ”Digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska 
redovisningar för att skapa en mer effektiv och rättssäker 
hantering”. Nämnden har haft som ambition att öka antalet 
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digitala ekonomiska redovisningar för gode män och förval-
tare. Antalet inlämnade digitala redovisningar uppgår till 26 
procent. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 då sex 
procent av redovisningarna var digitala.

Nämnden redovisar ett överskott om 201 tkr.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
    kontrollplan 
•   Granskning och uppföljning av gode män

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Några mindre avvikelser har noterats vilka 
hanterats direkt med förvaltningen.

Det bör också noteras att överförmyndarnämndens verksam-
het årligen granskas av Länsstyrelsen. I inspektionen från 
Länsstyrelsen den 5 mars 2020 fanns ingen anmärkning. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en 
 organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogen-
heter för att stödja verksamheten och för att förhindra 
avsiktliga och oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner 
som bidrar till att säkerställa att verksamhetens inriktning 
uppfylls och att föreskrifter följs. Nämnden genomför årliga 
riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de 
ska hanteras för att minimera risken för att verksamhetens 
inriktning inte uppnås.

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikelser 
som noterats har hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att räkenskaperna, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat och 
ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisnings-
sed. 

Valnämnden
Verksamhet och ekonomi
Under 2020 har valnämnden haft följande uppdrag: ”Genom-
föra val i Helsingborg enligt bestämmelser i regeringsformen 
och vallagen och annan relevant lagstiftning”.

En av valnämndens uppgifter under året har varit genomför-
andet av folkomröstning söndagen den 12 januari rörande 
försäljning av Öresundskraft AB. 

Stadsrevisionen har genomfört en översiktlig granskning 
av val och valprocess utifrån lag om kommunala folkom-
röstningar (SFS 1994:692) och protokoll förda vid kontroll-
räkning av valresultat. Granskningen har genomförts utan 
an märkning. 

Nämnden redovisar ett underskott om 294 tkr.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. 

Sammantaget bedömer revisorerna att räkenskaperna, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat och 
ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisnings-
sed. 
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Revisorsgrupp 2 är ansvariga för granskningen av barn- och 
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, social-
nämnden, arbetsmarknadsnämnden, kultur-nämnden och 
idrotts- och fritidsnämnden. I det följande avsnittet redovisas 
kortfattat resultatet av årets granskning och bedömning av 
respektive nämnd.

Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhet och ekonomi
Under 2020 har barn- och utbildningsnämnden haft följande 
inriktning: ”Kunskap och lärande är fokus för stadens försko-
lor och skolor. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att 
utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid kunska-
per i språk och matematik samt skolans kompensatoriska 
uppdrag”. 

Vidare att barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i 
sin personliga utveckling och utveckla sin lust att lära. De 
ska också rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, 
respekt för demokrati och människors lika värde är centrala 
begrepp.

Vi har i vår granskning noterat att förvaltningen löpande 
rapporterar till nämnden om inriktningens utfall. Rapportering 
sker även i kvalitetsrapporter för verksamheterna gymnasie-
skola/gymnasiesärskola, grundskola/ grundsärskola samt 
förskola. 

Kommunfullmäktige har beslutat om två specifika uppdrag. 
Det rör sig om ”Ökat samarbete mellan skola och social-
tjänst” och ”Nya metoder för att bedöma måluppfyllelsen i 
stadens förskolor”. Stadsrevisionen har följt upp att uppdra-
gen är återredovisade till nämnden och vidarerapporterade till 
kommunfullmäktige i enlighet med de tider som fastslagits.

Kommunfullmäktige har också beslutat om tre mål för 
barn- och utbildningsnämnden. Samtliga tre mål gäller för 
mandatperioden.

•   Andelen elever med hög frånvaro ska halveras
•   Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till 
    gymnasieskolan ska öka
•   Andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år ska öka
 
Det första målet är inte uppnått. Beroende av pandemin har 
frånvaron under året ökat kraftigt på grundskolan medan den 
har minskat på gymnasieskolan. 

Det andra målet bedömer nämnden att den kommer att 
uppnå till mandatperiodens slut. Efter läsåret 2017/2018 
uppnådde 81,6 procent av grundskoleeleverna behörighet till 
gymnasieskolan. Årets resultat efter läsåret 2019/2020 är att 
84 procent är uppnått behörighet.

Vad gäller det tredje uppnås inte detta för 2020. Andelen 
elever sjunkit under året med en procentenhet och uppgår till 
66 procent. Nämnden bedömer att målet uppnås till mandat-
periodens slut.

Nämnden redovisar ett överskott gentemot budget om 33,6 
mnkr. De största orsakerna till budgetavvikelsen är kopplade 
till pandemin. Den mest avgörande är att nämnden erhållit ca 
35 mnkr i statsbidrag för kompensation av sjuklöner, medan 
nämndens kostnader för detta i form av vikarier mm inte har 
ökat i samma omfattning. Vidare har pandemin medfört att 
undervisningen delvis skett på distans och att olika moment 
utanför den traditionella undervisningen ställts in vilket inne-
burit lägre kostnader. 

Investeringsbudgeten redovisar ingen avvikelse.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
    kontrollplan 
•   Beredskap för värmeböljor
•   Trygghet i förskolan
•   Momsrutiner
•   Samverkan avseende barn som far illa eller riskerar att fara 
    illa
•   Styrning, kontroll och uppföljning av kö till förskola

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Vad gäller momsrutiner samt samverkan 
 avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa har 
dessa rapporterats i särskilda revisionsrapporter ställda till 
 nämnden. 

4.3 Revisorsgrupp 2
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Det bör noteras att, vad gäller nämndens arbete med kom-
petens försörjning finns det ett utvecklingsområde när det 
gäller de analyser som görs för respektive enhet och dess 
specifika utmaningar inom området.

När det kommer till samverkan med socialnämnden avseen-
de barn som far illa så kan den interna kontrollen förbättras. 
Framförallt bör kunskap och information om de båda förvalt-
ningarnas uppdrag samt dialogen mellan verksamheterna 
öka. 

Därutöver har några mindre avvikelser har noterats vilka 
hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en 
 organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogen-
heter för att stödja verksamheten och för att förhindra 
avsiktliga och oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner 
som  bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls 
och att föreskrifter följs. Nämnden genomför årliga risk-
analyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska 
hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål 
inte uppnås.

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikelser 
som noterats har hanterats direkt med förvaltningen.
Sammantaget bedömer revisorerna att räkenskaperna, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat och 
ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisnings-
sed. 

Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhet och ekonomi
Vård- och omsorgsnämnden har under 2020 haft följande in-
riktning: ”I Helsingborg ska människor i alla åldrar kunna leva 
ett självständigt och aktivt liv med god livskvalitet. Invånarna 
ska erbjudas digital service och välfärdsteknik i framkant 
som bidrar till trygghet, självständighet och delaktighet”.
Kommunfullmäktige har gett nämnden fem specifika 
 uppdrag. Dessa är:

•   Att återkommunalisera Ragnvalla och Lussebäckens vård-
    boenden,
•   Att utveckla samarbetet med föreningslivet för att stärka det  
    förebyggande arbetet, 
•   Att utreda de äldres matsituation i syfte att förbättra för de 
    som har hemvård, 
•   Att utreda möjligheten att erbjuda måltidsleveranser med 

    säkrat näringsinnehåll för äldre i hemmet samt
•   Att införa digitala inköp för ökad delaktighet för den äldre vid 
    inköp och en förbättrad arbetsmiljö för personalen

Uppdraget att återkommunalisera Ragnvalla och Lusse-
bäckens vårdboende har genomförts. Boendena återgick till 
kommunal drift den 1 april 2020. Vad gäller övriga uppdrag är 
dessa inte avslutade. Uppdragen finns med som prioriterade 
områden i förvaltningens verksamhetsplan för 2021.

Kommunfullmäktige har också för 2020 beslutat om två mål 
för vård- och omsorgs-nämnden. Målen är följande:

•   Antalet demensplatser i vårdboende ska öka med 60 platser
•   Minst 85 procent av hyresgästerna i vårdboende ska 
    sammantaget vara nöjda med sitt boende

Vad gäller det första målet har detta inte uppnåtts. Inga nya 
demensplatser i vårdboende har omskapats under året. 

Noterat är att nämnden planerar att öppna Valltorps demens-
avdelning med 16 lägenheter i maj 2021.

Vad gäller det andra målet har inte heller detta uppnåtts. 
Nämnden redovisar ett resultat om att 82 procent av hyres-
gäster i vårdboende är nöjda med sitt boende. Som mätverk-
tyg har Socialstyrelsens brukarundersökning använts. Även 
om målet inte fullt nås är det värt att notera en förbättring 
jämfört med föregående års 79 procent. Avvikelsen torde 
bland annat bero på att utbrottet av covid-19 på Valltorp och 
ombyggnationen av Elinebo haft en negativ påverkan på 
dessa enheters nöjdhet. 

Nämnden redovisar ett underskott om 6,6 mnkr i  förhållande 
till budgeten. Jämfört med föregående år visas en klar 
 f örbättring, men åren ska jämföras med försiktighet.

Pandemin har haft en påverkan på nämndens resultat. 
 Direkta kostnader kopplade till arbetet med covid-19 uppgår 
till ungefär 66 mnkr. Kommuner har kunnat söka statsbidrag 
för nära hela beloppet. Utöver ersättning för direkta omkost-
nader kopplade till arbetet med pandemin har nämnden 
också fått ersättning för ökad sjukfrånvaro från staten om ca 
32 mnkr.

Det kan noteras att nämnden har haft problem med  större 
underskott i sin verksamhet under de senaste tre åren. 

Kommunfullmäktige beslutade därför den 21 april 2020 om 
att tillföra vård- och omsorgsnämnden 41 mnkr till följd av ett 
strukturellt underskott. Under 2020 har det tillsammans med 
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resultatdispositionen i årsredovisningen 2019 inneburit en 
intäktsförstärkning för nämnden på 76 mnkr.

Såväl detta tillskott som statsbidragen har dock inte varit 
tillräckliga för att nå en ekonomi i balans 2020. 

Investeringsbudgeten överskrids med 12 mnkr. Budgeten är 
satt till 7 mnkr medan utfallet är 19 mnkr. Överskridandet är 
till stor del hänförbart till utbyggnaden av WiFi-närverken. 
Sammanfattningsvis noteras att av de två mål som fullmäk-
tig satt upp uppnås inget. Likaså överskrids budgeten trots 
resurstillskott och extra statsbidrag. Ett större överskrid ande 
finns också vad gäller investeringsbudget.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens bedrivit 
verksamheten på ett delvis ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningskriterierna 
bedöms delvis vara uppfyllda men det finns brister som 
måste åtgärdas.

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
    kontrollplan 
•   Arbetet med att nå en ekonomi i balans
•   Beredskap för värmeböljor
•   Kompetensförsörjning
•   Momsrutiner
•   Uppföljning av tidigare granskning avseende ärende-
    dokumentation

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Vad gäller momsrutiner har denna rapport-
erats i en särskild revisionsrapport ställd till nämnden. 
Några avvikelser har noterats vilka hanterats direkt med 
 förvaltningen. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en 
 organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogen-
heter för att stödja verksamheten och för att förhindra 
avsiktliga och oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner 
som  bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls 
och att föreskrifter följs. Nämnden genomför årliga risk-
analyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska 
hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål 
inte uppnås.

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 

vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikelser har 
hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att räkenskaperna, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat och 
ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisnings-
sed. 

Socialnämnden
Verksamhet och ekonomi
Socialnämnden har under 2020 haft följande inriktning: 
”Nämnden ska arbeta för en trygg stad där socialt utsatta 
barn och ungdomar får bättre förutsättningar att lyckas i 
skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem 
och deras familjer. Vidare att digital socialtjänst ska erbjudas 
invånarna när och var de vill samt att stödet till barn, unga 
och vuxna ska utvecklas genom medborgarnas delaktighet 
och medskapande för att möjliggöra en kunskapsbaserad 
socialtjänst”. 

Fullmäktige har beslutat om fyra specifika uppdrag för 
 nämnden. De handlar om ”Föreningssamverkan i arbetet 
mot missbruk och psykisk ohälsa” ”Fritidsaktiviteter för 
placerade barn och unga”, Familjelots i Helsingborg” och 
”Återhämtnings boende”. 

Stadsrevisionen har följt upp att uppdragen är återredovisade 
till nämnden och vidarerapporterade till kommunfullmäktige i 
enlighet med de tider som fastslagits.

Fullmäktige har beslutat om tre mål för socialnämnden som 
gäller under 2020:

•   Antalet orosamtal med barn, unga och deras familjer ska 
    uppgå till minst 300 stycken per år 2020
•   Barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett 
    familje hem inom högst 6 månader
•   Klienttiden för barn, unga och deras familjer ska uppgå till 
    minst 26 procent

Vad gäller det första målet så uppfylls detta. Utfallet för 2020 
blev 320 samtal och målet finns inte kvar 2021.

Vad gäller det andra målet så uppfylls inte detta. Utfallet för 
2020 är att 67 procent har erhållit ett familjehem inom högst 
6 månader. Målet är att alla barn ska ha fått ett  familjehem 
inom sex månader, och det är även maximal tid enligt social-
tjänstlagen. Pandemin har varit försvårande under året har 
eftersom den påverkat utredningstiderna för nya familjehem. 
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Vad gäller det tredje målet uppfylls inte heller detta. 

 Resultatet för året blev 21 procent jämfört med målvärdet 26 
procent. Resultatet är dock en ökning jämfört med föregåen-
de år med 2 procentenheter. 

Nämnden redovisar ett underskott om 13,3 mnkr i förhål-
lande till budget. Underskotten finns i huvudsak inom två 
 verksamhetsområden, dels Barn, unga och familj och dels 
Vuxen.

Investeringsbudgeten redovisar ett mindre överskott. 

Stadsrevisionen kan konstatera att nämnden haft en löpande 
uppföljning av ekonomin vid sina sammanträden och att 
prognossäkerheten varit god. Resultatet är i enlighet med den 
prognos som nämnden haft under större delen av året.

Sammanfattningsvis konstateras att av de tre mål som 
fullmäktig satt upp uppnås ett. Nämnden når heller inte 
upp till lagstadgat krav om placering i familjehem inom sex 
månader. Likaså överskrids den ekonomiska ram fullmäktige 
satt upp. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden bedrivit 
verksamheten på ett delvis ändamålsenligt och från ekonom-
isk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningskriterierna 
bedöms delvis vara uppfyllda men det finns brister som 
måste åtgärdas.

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
    kontrollplan 
•   Hantering av moms
•   Arbetet med att nå en ekonomi i balans
•   Samverkan avseende barn som far illa eller riskerar att fara  
    illa
•   Uppföljning av tidigare granskning avseende ärende-
    dokumentation

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden i 
en årsrapport. Vad gäller hantering av moms och samverkan 
avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa så har 
dessa rapporterats i särskilda revisionsrapporter ställda till 
nämnden. 

Vad gäller nämndens arbete med samverkan avseende barn 
som far illa så kan den interna kontrollen förbättras. Framför-  

allt bör kunskap och information om de båda förvaltningar-
nas uppdrag samt dialogen mellan verksamheterna öka. 
Därutöver har några mindre avvikelser noterats vilka 
 hanterats direkt med förvaltningen. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en 
 organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogen-
heter för att stödja verksamheten och för att förhindra 
avsiktliga och oavsiktliga fel. Det finns riktlinjer och rutiner 
som  bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls 
och att föreskrifter följs. Nämnden genomför årliga risk-
ana lyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska 
hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål 
inte uppnås.

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikelser har 
hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att räkenskaperna, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat och 
ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisnings-
sed.

Arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet och ekonomi
Arbetsmarknadsnämnden har under 2020 haft följande 
inriktning: ”Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska känna 
sig delaktiga och inkluderade i samhället genom att bli 
självförsörjande. Nämnden ska utifrån individens behov möta 
invånarna i de olika stadsdelarna och med sina olika resurser 
skapa bästa möjliga förutsättning för att de ska lyckas”.

Fullmäktige har också beslutat att ge nämnden ett specifikt 
uppdrag: ”Att tillsammans med de nämnder som är i behov 
av kompetensförsörjning, utreda hur det kan skapas en fram-
tidsinriktad arbetsmarknadsinsats som tillgodoser bristyrke-
na samt att nämnden för 2020 öronmärker 10 mnkr för en 
arbetsmarknadsinsats där personer kan växla försörjnings-
stöd till arbetsplatsinriktad utbildning”. 

Uppdraget redovisades i nämnden den 17 december 2020. 
Fullmäktige har för 2020 beslutat om två mål för arbetsmark-
nadsnämnden. 

•   Minst 260 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå till 
    arbete eller studier under 2020
•   Minst 115 nyanlända med ekonomiskt bistånd ska gå till 
    arbete eller studier under 2020
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Vad gäller det första målet så uppnås detta. Nämnden har av-
slutat 287 ungdomar till arbete eller studier under året. Detta 
är en ökning med 39 ungdomar jämfört med föregående år. 

Vad gäller det andra målet om att minst 115 nyanlända med 
ekonomiskt bistånd ska gå till arbete eller studier så uppnås 
inte detta. Under 2020 avslutades 82 nyanlända, 25 år och 
äldre, till arbete eller studier. Avvikelsen beror i huvudsak på 
ett minskat mottagande av nyanlända. Antalet mottagna ny-
anlända för 2020 är 146 jämfört med 358 året innan. Delar av 
målgruppen har också en låg utbildnings- och språkbakgrund 
som gör matchning till arbetstillfällen svårare. 

Nämnden redovisar ett överskott om 20,3 mnkr i förhållande 
till budget. Resultatet är i huvudsak hänförbart till  utbetalning 
av ekonomiskt bistånd som redovisar ett överskott om 
19,5 mnkr. Nämnden fick en utökad budget för ekonomiskt 
bistånd 2020 med 30 mnkr. Genomsnittskostnaden för 
 ekonomiskt bistånd per hushåll har minskat under året. 

Nämndens utfall för investeringsverksamheten överskrider 
budget med 3,4 mnkr. Avvikelsen avser beslut om att göra 
ytterligare förbättringar i förvaltningens lokaler efter det att 
investeringsbudgeten fastställdes.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
    kontrollplan 
•   Parallella insatser (språkutbildning inom SFI för en elev som 
    har ekonomiskt bistånd ska vara en integrerad del i elevens 
    arbetsmarknadsinsats)
•   Uppföljning av tidigare granskning avseende ekonomiskt-
    bistånd

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Några mindre avvikelser har noterats vilka 
hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en 
organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogen-
heter för att stödja verksamheten och att förhindra avsiktliga 

och oavsiktliga fel samt oegentligheter. Det finns riktlinjer och 
rutiner som bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål 
uppfylls och att föreskrifter följs. Nämnden genomför årliga 
riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de 
ska hanteras för att minimera risken för att verksamhetens 
mål inte uppnås. 

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikelser har 
hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att räkenskaperna, i allt 
väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat och 
ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisnings-
sed.

Kulturnämnden
Verksamhet och ekonomi
Kulturnämnden har under 2020 haft följande inriktning: 
”Utveckla kulturen i hela Helsingborg så den möter invånar-
nas behov av kulturupplevelser, kunskap och bildning där 
de vistas och bor samt ökar delaktigheten i kulturlivet. Detta 
med speciellt fokus på barn och unga”. 

Fullmäktige har också besluta att ge kulturnämnden ett spe-
cifikt uppdrag att möjliggöra för mer kultur på vårdboenden, 
träffpunkter och LSS-boenden. Uppdraget är redovisat på 
nämndens sammanträde den 17 september 2020. Kultur-
nämnden godkände redovisningen och gav därtill kultur-
direk tören i uppdrag att fördjupa samverkan med vård- och 
omsorgs förvaltningen, med inriktning på kulturupplevelser 
inom vård och omsorg. 

Kommunfullmäktige har för 2020 beslutat om två mål för 
kulturnämndens verksamhet: 

•   2020 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, 
    vara förlagda utanför Dunkers kulturhus 
•   2020 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för barn 
    och unga, i områden som är underrepresenterade, med 150 
    timmar jämfört med 2019

Det kan noteras att nämnden inte uppfyller något av fullmäkt-
iges beslutade mål för 2020. För år 2020 uppgår antalet 
elevtimmar, inom Helsingborgs Kulturskola, förlagda utanför 
Dunkers kulturhus, till 7 300. Antal timmar avseende Helsing-
borgs biblioteks verksamhet för barn och unga i underrepre-
senterade områden har minskat med 217 timmar jämfört 
med 2019. 
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Orsaken till målavvikelsen beror i sin helhet på rådande 
 pandemi. Kulturnämnden har därför beslutat att förlänga 
målen fram till utgången av 2021.

Revisionen noterar att antal anläggningsbesök på Fredriksdal 
har trots pandemin och inställda arrangemang kunnat upp-
rätthålla en tidigare nivå på ca 190 000 besök.

Nämnden redovisar ett överskott mot budget med 700 tkr. 
Överskottet beror till viss del på statlig kompensation för 
sjuklöner.

Överskott finns också på investeringsbudgeten där hälften 
av budgeten tagits i anspråk under året. Av en budget på 12 
mnkr har 5,7 mnkr använts.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
    kontrollplan 
•   Efterlevnad av biblioteksplan
•   Styrning, kontroll och uppföljning av kösystemet till kultur-
    skolan

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Några mindre avvikelser har noterats vilka 
hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en 
organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogen-
heter för att stödja verksamheten och att förhindra avsiktliga 
och oavsiktliga fel samt oegentligheter. Det finns riktlinjer och 
rutiner som bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål 
uppfylls och att föreskrifter följs. Nämnden genomför årliga 
riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de 
ska hanteras för att minimera risken för att verksamhetens 
mål inte uppnås.

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikelser har 
hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer stadsrevisionen att räkenskaperna, 
i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat 
och ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare 
vara upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovis-
ningssed.

Idrotts- och fritidsnämnden
Verksamhet och ekonomi
Under 2020 har idrotts- och fritidsnämnden haft följande 
inriktning: ”Barn och unga är prioriterad målgrupp. Verksam-
heten ska vara nytänkande och öppen för nya idéer och sätt 
att arbeta. Lika möjligheter för pojkar och flickor är en viktig 
grundförutsättning för nämndens arbete. Stadens befintliga 
anläggningar ska nyttjas mer effektivt. Nämnden ska skapa 
ökade möjligheter för spontanidrott och utforma mötesplat-
ser med ett helt nytt innehåll med fokus på unga. Nämnden 
ska spela en aktiv roll i stadens trygghetsskapande arbete”.

Fullmäktige har beslutat om ett verksamhetsmål för idrotts- 
och fritidsnämndens verksamhet: 

•   Beläggningsgraden i stadens idrottshallar  måndag-fredag   
    kl. 17:00 – 21:00 ska vara minst 75 procent, även med 
    utökat antal hallar 

Nämnden har därefter beslutat den 15 april 2020 om en 
högre ambitionsnivå än beslutet i fullmäktige. Beläggnings-
graden sattes till 80 procent. 

Vad gäller målen om beläggningsgrad är detta inte uppfyllt 
för verksamhetsåret 2020. Beläggningsgraden har istället 
minskat från 77 procent till 66 procent år 2020. Målet har 
varit omöjligt att uppfylla då effekterna av pandemin inneburit 
att en stor mängd tider i de kommunala sporthallarna blivit 
avbokade under 2020. Nämndens ambition är dock att målet 
kommer uppnås till 2022.

Nämnden redovisar ett överskott om 669 tkr jämfört med 
budget.

Såväl intäkter som kostnader har påverkats av den uppkom-
na situationen. Nämnden har tappat intäkter främst på ute-
blivna möjligheter till större evenemang med publik, minskat 
antal besök vid stadens anläggningar samt nämndens beslut 
om att befria matcher och tävlingsaktiviteter från avgifter. 

Nämnden har samtidigt fått statsbidrag för att täcka kostna-
der för bland annat sjuklöner. Kostnaderna har sjunkit främst 
genom att vissa planerade aktiviteter fått ett enklare och 
mindre kostnadskrävande innehåll.
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Investeringsbudgeten redovisar ett mindre överskott. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 
sätt. 

Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

•   Process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
    kontrollplan 
•   Systematisk kvalitetsuppföljning
•   Momsrutiner
•   Styrning, kontroll och uppföljning av kösystemet till lov-
    aktiviteter

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Vad gäller momsrutiner har denna rapport-
erats i en särskild revisionsrapport ställd till nämnden. Några 
mindre avvikelser har noterats vad gäller kösystemet till 
lovaktiviteter. Dessa har hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en 
organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogen-
heter för att stödja verksamheten och att förhindra avsiktliga 
och oavsiktliga fel samt oegentligheter. Det finns riktlinjer och 
rutiner som bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål 
uppfylls och att föreskrifter följs. Nämnden genomför årliga 
riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de 
ska hanteras för att minimera risken för att verksamhetens 
mål inte uppnås. 

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2020. Mindre avvikelser har 
hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer stadsrevisionen att räkenskaperna, 
i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av nämndens resultat 
och ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vidare 
vara upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovis-
ningssed.

Lekmannarevisorerna har under året granskat bolagens 
följsamhet till ägardirektiven. Övergripande gemensam 
 granskning i flertalet av bolagen har varit att granska om 
bolagen säkerställt en ändamålsenlig organisation för 
 upphandling.

Generellt bedömer lekmannarevisorerna att bolagen 
arbetar i enlighet med sina uppdrag, att de har en tillräcklig 
intern  kontroll och att de följer ägardirektiven. Vad gäller 
 Helsingborgs Hamn AB och Nordvästra Skånes Renhållnings 
AB finns avvikelser i respektive bolags inköps- och upphand-
lingsprocesser. 
 

 

4.4 Lekmannarevisionen
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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)

 Lummern 4 AB (556660-4517)

 Vårdfastigheter i Helsingborg AB (556462-0929)

  Idemax AB (556878-8979)

  Asien 21 AB (559146-7948)

 

Folkparken 1 AB (556790-5624) 

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 %

Svenska Kommun Försäkrings AB (516406-0039) 6 %

Inera AB (556559-4230) 0,2 %

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB (559257-3132) 42 %

 Ängelholms Flygplats AB (556814-2896)

 

 

5. Granskningsrapporter och revisions
berättelser avseende stadens bolag
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