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Revisionsberättelse för år 2020 
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 
miljönämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden samt av kommunfullmäktige utsedda 
arbetsgrupper år 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att ovan nämnda styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 
samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner stadens årsredovisning för 2020.  

 

Helsingborg den 12 april 2021 

 

 

Carl Herbertsson  Aina Modig Lindell   Viveca Andersson Hassani-Baluchi 
ordförande vice ordförande 

 

 

Anders Ivarsson Christer Johnn  Åke Kronberg  Franziska Larsson 



 

 

 

       Bilaga till revisionsberättelse 

 

Verksamhet och ekonomi  
Sammantaget bedöms att styrelse och nämnder i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på 
att de verksamhetsmässiga resultaten är förenliga med kommunfullmäktiges inriktning och mål för 
verksamheterna samt att lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts.  
 

Intern kontroll  
Den samlade bedömningen är att styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheterna varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det finns riktlinjer och rutiner 
som bidrar till att säkerställa att verksamheternas mål uppfylls och att föreskrifter följs. Vidare att 
styrelse och nämnder genomför årliga riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de 
ska hanteras. Slutligen att risker och kontroller följs upp systematiskt och fortlöpande och att 
kontrollerna dokumenterats.  
 
Mindre avvikelser har noterats vilka rapporterats i särskild årsrapport ställd till berörd nämnd.  
 

Räkenskaper  
Sammantaget bedöms styrelse och nämnders räkenskaper, i allt väsentligt, ge en rättvisande bild av 
resultat och ekonomisk ställning. Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med 
lagstiftning och god redovisningssed.  
 
Avvikelse finns vad gäller redovisning av stadens pensionsåtagande.  
 
Några mindre avvikelser har också noterats vilka rapporterats i särskild årsrapport ställd till 
berörd nämnd.  
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