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Den kommunala revisionen i Helsingborgs stad är fullmäktiges kontrollinstrument för 
att granska den verksamhet som bedrivits i nämnder och bolag. Stadsrevisionen i 
Helsingborgs stad granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra 
verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroen-
devalda revisorerna och revisionskontoret.   

I årsrapporter för nämnder sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets gransk-
ningar och bedömningar av verksamheten. Större granskningar som genomförs under 
året kan också publiceras som projektrapporter.   

Publikationerna finns på stadsrevisionens hemsida, helsingborg.se. De kan också 
beställas från revisionskontoret, stadsrevisionen@helsingborg.se. 
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Sammanfattning 
I denna rapport redovisas resultat och bedömningar utifrån revisionskontorets 

granskningar.  

Verksamhet och ekonomi  
Sammantaget bedöms att kommunstyrelsen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedöm-

ningen grundar sig på att det verksamhetsmässiga resultatet till stor del är förenligt 

med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt att lagstiftning och andra före-

skrifter efterlevts.  

Intern kontroll  
Den samlade bedömningen är att styrelsens styrning, uppföljning och kontroll av verk-

samheten har varit tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen är en integrerad del 

i styrning och uppföljning. Vidare finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, 

system, processer och rutiner.  

Räkenskaper  
Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekono-

miska ställning. Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med lagstiftning och 

god redovisningssed. 

Vad gäller stadens totala bokslut och årsredovisning som kommunstyrelsen ansvarar 

för noteras att staden redovisar pensionsåtagandet enligt fullfonderingsmodell. Detta 

är inte överensstämmande med Lag om kommunal bokföring och redovisning som 

stipulerar den så kallade blandmodellen. 
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1. Årets granskning 
Revisorerna ska varje år pröva om verksamheten inom nämnderna sköts på ett ända-

målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. I denna rapport redovisas re-

sultat och bedömningar utifrån revisionskontorets granskningar av kommunstyrelsen 

2020. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen, andra tillämpliga lagar, reglementet för 

stadsrevisionen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har ge-

nomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för 

bedömning av nämndens verksamhet. Kriterier för bedömning redovisas i bilaga 1.  

I den årliga granskningen ingår att revisionen löpande följer verksamheten genom att 

ta del av grundläggande dokument och ärenden. Grundläggande dokument är bland 

annat plan för mål och ekonomi, reglemente, delegationsordningar, ekonomi- och 

verksamhetsrapportering, delårsrapport, verksamhetsberättelser, beslutsunderlag 

och protokoll. Under året har också särskilda möten hållits avseende ekonomi, målupp-

fyllelse och intern kontroll. Vidare genomför revisionen också en viss 

omvärldsbevakning kopplat till nämndens verksamhet.  

De bedömningar som görs i rapporten av verksamhet och ekonomi, av intern kontroll 

samt av räkenskaper har som mål att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

nämndens verksamhet och redovisning i sin helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att svag-

heter eller felaktigheter inte finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller misstag. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-

het är högre än felaktighet som beror på misstag. Detta eftersom oegentlighet kan 

innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll.  

Granskningsledare har varit Marie Jakobsson vid Helsingborgs stads revisionskontor.  

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen.   

2. Verksamhet och ekonomi 
I detta avsnitt redovisas en granskning av om nämndens resultat är förenligt med 

kommunfullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer, lagstiftning och andra före-

skrifter som gäller för verksamheten. Vidare redovisas om nämnden har genomfört sitt 

uppdrag med tillgängliga resurser samt haft en styrning och uppföljning mot mål och 

beslut.  

2.1 Verksamhetsmässigt resultat  

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har beslutat om uppdrag och inriktning för kommunstyrelsen.  
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Styrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna stadens 
verksamheter, utveckling och ekonomi.  
 
Styrelsens inriktning är att Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma 
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 organisationer att kontakta och samarbeta 
med staden. 

Utöver kommunstyrelsens övergripande uppdrag 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 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre mål för kommunstyrelsen.  

 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 efter-
frågan och följer stadens näringslivsprofilering ska uppgå till minst 40 hektar i 
december 2021 

 Stadens ekonomiska resultat 2020 för skattefinansierad verksamhet ska upp 
gå till minst 123 mnkr 

Stadsrevisionen har inom ramen för den årliga granskningen följt styrelsens arbete för 

att verka inom fullmäktiges beslutade uppdrag, inriktning och mål. 

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 ännu inte känt då det baseras på en enkät-

undersökning som väntas i april/maj 2021. Kommunstyrelsens bedömning i verksam-

hetsberättelsen 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 näringslivsetableringar är stor. Det kan noteras att ett antal områden är 
under planläggning vilka, när de blir planlagda och projekterade, kan 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 verksam-

het ska uppgå till minst 123 mnkr. Resultatet för skattefinansierad verksamhet uppgår 

för 2020 till 683 mnkr, varför detta mål har uppnåtts. 
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Uppsiktplikt 

Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen 
ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska 
ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs. Styrelsen får från 
övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver för att 
fullgöra sitt uppdrag.  
 

Stadsrevisionen har översiktligt granskat kommunstyrelsens uppsiktplikt 2020. I 

granskningen har vi tagit del av riktlinjer, policydokument och uppföljningsärenden 

som månadsrapporter, delårsrapporter, verksamhetsrapporter, rapporter om intern 

kontroll mm.  

Den sammanlagda 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 styrdoku-

ment, dels i kommunstyrelsens reglemente och dels inom ramen för kommunens styr-

modell. Kommunens styrmodell samt interna kontroll är viktiga medel för bedrivandet 

av uppsikten.  

En fördjupad granskning av uppsiktplikten är planerad till 2021. 
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2.2 Ekonomiskt resultat  

2.2.1 Driftverksamhet  

Styrelsen redovisar följande utfall och avvikelser för år 2020:  

Tabell: Ekonomiskt utfall 

Resultaträkning, tkr Bokslut 2020 Internbudget 2020 Bokslut 2019 

Kommunbidrag 768 643 768 643 717 126 

Disposition av ack resultat 2 132 0 2 810 

Intäkter 787 781 740 833 929 538 

Summa intäkter 1 558 556 1 509 476 1 649 474 

Kostnader -1 231 323 -1 509 476 -1 534 938 

Summa kostnader -1 231 323 -1 509 476 -1 534 938 

RESULTAT 327 233 0 114 536 

 

Kommunstyrelsen redovisar för 2020 ett överskott om 327,2 mnkr i förhållande till 

budget. Av detta står stadsledningsförvaltningen för 195,7 mnkr och stadsgemensamt 

för 131,5 mnkr. Den största orsaken till budgetavvikelsen på SLF är att MEX hade ett 

resultat på +178 mnkr som främst avser exploateringsverksamheten.  

Kommunstyrelsen egen verksamhet, dvs exklusive stadsgemensamt och exploaterings-

verksamheten genererar ett överskott om ca 17 mnkr. Bland större poster kan nämnas 

överskott på avdelningen för näringsliv och destination om 9 mnkr. Överskottet beror 

på att coronarelaterade stödåtgärder och projektmedel som inte kunnat nyttjas under 

året. Även HR-avdelningen gör ett överskott på 5 mnkr som beror på vakanser och 

överskott på HR-servicecenter.  

2.2.2 Investeringsverksamhet  

Styrelsen redovisar följande utfall och avvikelser för år 2020:  

Investeringar, mnkr Bokslut 2020 Budget 2020 Bokslut 2019 

Utgifter -32,4 -16,0 -15,1 

Inkomster 0 0 0 
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Nämndens utfall för investeringsverksamheten avviker med -16,3 mnkr i förhållande 

till budget. Den största orsaken till budgetavvikelsen (-13,1 mnkr) avser en obudgete-

rad ombyggnad av före detta huvudbrandstationen på Gåsebäck för en alternativ 

användning i syfte att bevara byggnaden.  

2.3 Sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi 
Styrelsen bedöms ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen 

grundas på revisionskontorets granskning av styrelsens redovisning i Årsbokslut inrikt-

ning, mål och ekonomi 2020 vad gäller måluppfyllelse samt på övriga granskningar som 

genomförts under året.  

Styrelsens årsbokslut bedöms i huvudsak ge en rättvisande bild av det verksamhets-

mässiga resultatet. Styrelsen har avrapporterat resultat av beslutade mål. Stads-revis-

ionens bedömning är att nämnden har lämnat tillfredsställande information om 

uppkomna mål- och verksamhetsavvikelser. 

Revisorerna bedömer att styrelsens verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat för 

2020 i allt väsentligt är förenligt med de mål och den verksamhetsinriktning som 

fullmäktige fastställt.  

 

3 Intern kontroll 
I detta avsnitt redovisas granskningen av styrelsens interna kontroll. Av granskningen 

framgår bland annat i vilken utsträckning den interna kontrollen är en integrerad del i 

verksamhetens styrning och uppföljning. Vidare om det finns systematiskt ordnade 

kontroller i organisation, system, processer och rutiner.  

Revisionskontorets granskning under 2020 har särskilt koncentrerats på tre processer. 

Dessa är framtagandet av internkontrollplan, uppföljning av internkontroll-plan samt 

rapportering till nämnd. Därutöver har ett antal fördjupade granskningar genomförts 

inom, lönerutiner, rutiner på MEX, momsrutiner samt intern kontroll i exploaterings-

projekt.  

3.1 Intern kontrollplan 

Framtagande av intern kontrollplan 

Kommunstyrelsen antog plan för intern kontroll gällande för 2020 den 12 februari 

2020. Planen innehåller 24 olika granskningspunkter fördelat på de fyra områdena 

administration, ekonomi, HR och verksamhet. 

Planen föregås av en riskanalys som genomförs i ett antal steg. Styrelsens riskanalys 

har gjorts med ett brett angreppssätt och involverat medarbetare på olika nivåer och 

från olika delar av verksamheten. Framtagandet av den interna kontrollplanen är 

förankrat i verksamheten.  
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Uppföljning av intern kontrollplan 

Uppföljningen av den interna kontrollplanen sker i systemet Stratsys. För flertalet av 

granskningspunkterna sker uppföljning en gång per år.  

I årets uppföljning har noterats fyra granskningspunkter som betraktades som 

kännbara och en som betraktades som allvarlig. Den allvarliga incidenten avser hur 

behörigheten är uppbyggd kring det som sekretessklassats i staden/SLF utifrån digita-

liseringsavdelningens perspektiv. I samband med uppmärksammandet har åtgärder 

vidtagits samt datum då dessa ska vara genomförda. Stadsrevisionen avser att följa upp 

denna punkt under 2021. 

Rapportering till nämnden 

Uppföljning av intern kontroll rapporteras till Kommunstyrelsen en gång per år. För 

2020 förelåg rapport den 3 februari 2021.  

Kommunstyrelsen får också i samband med tertialrapporterna, som en del i uppsikt-

plikten, en rapport om mål och ekonomi för staden som helhet. Delårsrapport och del-

årsbokslut finns upptaget under anmälningar på styrelsens sammanträde i juni och 

oktober. Årsbokslut mål och ekonomi 2020 har rapporterats i mars 2021 och godkän-

des för kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt.  

3.2 Fördjupad granskning 

Uppföljning av lönehantering 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljningsgranskning av en tidigare fördjupad 

granskning från 2017 av stadens lönehantering. Syftet har varit att följa upp om, och på 

vilket sätt, de synpunkter och iakttagelser som gjordes i den fördjupade gransknings-

rapporten har beaktats av kommunstyrelsen. 

I den tidigare granskningen var det framförallt tre förbättringsområden som identifie-

rades.  

 En tydlig ansvarsbeskrivning för hela löneprocessen 

 Kommunikationsvägarna mellan HR-servicecenter, HR-avdelningen och 

stadens förvaltningar kunde förbättras 

 Riskanalysarbetet inom lönehanteringen kunde förbättras 

I särskilt yttrande till stadsrevisionen beskrevs vilka åtgärder som skulle genomföras 

för att förbättra processen. Uppföljningsgranskningen har visat att åtgärderna genom-

förts. Åtgärder har inte i samtliga fall utförts så som beskrivits i yttrande till 

revisorerna. För vissa områden har andra tillvägagångssätt tillämpats. De åtgärder som 

genomförts bedöms som tillräckliga.  

Granskning av vidtagna åtgärder med anledning av brister i den interna 

kontrollen på MEX 

Under 2019 uppmärksammades brister vad gäller kommunstyrelsens enhet för Mark- 

och exploatering (MEX). Bristerna gällde framför allt uthyrning av olika objekt. Avdel-

ningen för strategisk samhällsplanering tillsammans med stadsjuridiska enheten tog 
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under 2019 fram en PM som ett första steg i den genomlysning som MEX fått i uppdrag 

att göra av verksamheten.  

Denna PM påvisade ett antal förbättringsområden och en slutsats var att en handlings-

plan skulle tas fram med åtgärder för att nå en förbättring. Vår granskning visar att det 

har tagits fram en handlingsplan där olika aktiviteter framgår, syftet med dessa, vilken 

status de har, vem som är ansvarig, uppföljning mm. På enheten pågår också ett arbete 

för att få till en kulturförflyttning vilket är centralt för att undvika dylika brister i den 

interna kontrollen i framtiden.  

Stadsrevisionen har gått igenom samtliga punkter i åtgärdsplanen och vår granskning 

visar att kommunstyrelsen vidtagit åtgärder inom samtliga områden. Alla åtgärder har 

dock inte hunnit genomföras fullt ut ännu. Detta medför att stadsrevisionen kommer 

att följa upp området inom ramen för den grundläggande granskningen under 2021. 

Granskning av momsrutiner 

I Helsingborgs stad har respektive nämnd och styrelse ansvar för att momsen hanteras 

på ett korrekt sätt inom sin verksamhet. Inom kommunstyrelsen ansvarsområde finns 

utöver detta även ett ansvar för att bistå nämnderna vid frågor på momsområdet, 

upprätta stadsövergripande rutiner samt lämna deklarationer och ansökningar till 

Skatteverket. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas 

interna kontroll avseende momshantering är tillräcklig och att det sker i enlighet med 

gällande lagstiftning. Frågorna som har varit föremål för granskning är: 

 Tillräcklig intern kontroll 

 Korrekt redovisningen av ingående och utgående moms  

 Beräkningsunderlag för ombokningar 

 Hantering av ingående moms där det finns avdragsförbud som vid 

representation. 

Stadsrevisionens bedömning är att det finns en tillräcklig intern kontroll inom området. 

Mindre avvikelser har noterats vilka hanterats direkt med förvaltningen.  

Granskningen har sammanställts i en särskild revisionsrapport vilken ställts till och 

besvarats av styrelsen den 3 februari 2021.  

Granskning av exploateringsprojekt 

Stadsrevisionen har granskat intern kontroll och styrning som kommunstyrelsen och 

stadsbyggnadsnämndens har i sina exploaterings- och investeringsprojekt. Gransk-

ningen har inriktats på vilka regelverk och rutiner som nämnderna har för uppföljning 

av sina projekt och hur verksamheterna säkerställer att leverans överensstämmer med 

avtalad beställning. Vidare har vi granskat om det finns rutiner för hantering vid avtals-

brott.  
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För att verifiera granskningen har två projekt per nämnd granskats. På kommunstyrel-

sen har vi granskat exploateringsprojekten Magnus Stenbocksskolan och kvarteret 

Böljan.  

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att kommunstyrel-

sens styrning och kontroll kan förbättras. Förbättringsområden har identifierats vad 

gäller rapportering, projektorganisation och uppföljning. Förvaltningen håller på att 

implementera ett nytt arbetssätt som ger bättre förutsättningar för en god styrning och 

kontroll. 

Granskningen har sammanställts i en särskild revisionsrapport vilken ställts till kom-

munstyrelsen och besvarats den 3 mars 2021.  

Covid-19 

I början av 2020 drabbades världen av en pandemi. Staden drog tidigt under året igång 

sin krisorganisation. Krisledningsnämnd och krisledningsutskott aktiverades och på 

stadsledningsförvaltningen etablerades en central krisledningsorganisation. Tidigt 

sattes målsättningen att upprätthålla nödvändiga samhällsfunktioner och att minimera 

skador för stadens individer, företag och samhälle. Arbetsgrupper bildades för bland 

annat näringsliv, trygghet, ekonomi och kommunikation och ett flertal åtgärder sattes i 

bruk. Ett nyckelord var uthållighet.  

Stadsrevisionen har tagit del av och noga följt krisledningsorganisationens arbete och 

de utmaningar som organisationen ställts inför. Vår preliminära bedömning är att sta-

den sammantaget hanterat krisen på ett handlingskraftigt och framgångsrikt sätt. En 

tydlig målbild för kommunens krishantering togs fram tidigt i processen. Därefter har 

staden tagit fram löpande lägesbilder för att ha aktuella underlag för beslut om priori-

teringar och åtgärder. En viktig framgångsfaktor har också varit det engagemang och 

den vilja till samverkan som funnits hos förvaltningar, bolag och medarbetare. Detta 

tillsammans har inneburit att målsättningen om en uthållig organisation som 

säkerställer resurser långsiktigt har kunnat upprätthållas. 

En utvärdering av stadens arbete med covid-19 genomförs i detta nu av extern 

konsult.  

3.3 Sammanfattning intern kontroll 

Sammantaget bedömer stadsrevisionen att styrelsen har en organisation med tydlig 

fördelning av ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten och för 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. Nämnden 

har i sin interna kontrollplan fastställt vilka åtgärder som ska hantera prioriterade 

risker. Kontroller enligt den interna kontrollplanen följs upp systematiskt och fortlö-

pande. Uppföljningen av kontrollerna har dokumenterats.  
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Det bör dock noteras att förbättringsområden har identifierats vad gäller styrning och 

kontroll i investerings- och exploateringsprojekt. Det gäller rapportering, projekt-

organisation och uppföljning. 

Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig.  

 

4. Räkenskaper 

4.1 Kommunstyrelsen exklusive stadsgemensamt 

I detta avsnitt redovisas en bedömning av om styrelsens räkenskaper är rättvisande, 

upprättade enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt följer god redovis-

ningssed. Bedömningen baseras på en granskning av nämndens bokslut och på övriga 

granskningar som genomförts under året.  

 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.  

Inga iakttagelser av väsentliga belopp har gjorts i samband med granskning av räken-

skaperna under 2020. Mindre avvikelser har hanterats direkt med förvaltningen. 

Sammantaget bedömer stadsrevisionen att kommunstyrelsens räkenskaper, i allt 

väsentligt, ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning. 

Räkenskaperna bedöms vidare vara upprättade i enlighet med lagstiftning och god 

redovisningssed.  

4.2 Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt 

Inledning 

Kommunstyrelsen är ansvarig för stadens totala bokslut och årsredovisning i vilka 

samtliga nämnders bokslut ingår. Stadsrevisionen har genomfört granskning av samt-

liga nämnders bokslut, stadens sammanställda redovisning samt årsredovisningen. 

Granskningen har genomförts av dels revisionskontoret och dels med biträde av extern 

konsult, PWC.  

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Det 

innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad bedöma om årsre-

dovisningen 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 redo-

visning, 2018:597 (LKBR) tillsammans med Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) 
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normer och rekommendationer. Nedan följer en kortare sammanfattning av gransk-

ningen. En mer detaljerad granskningsrapport kommer att skickas till respektive 

berörd nämnd och styrelse. 

Hantering av mark- och exploateringsintäkter 

Vid 2019 års granskning framkom att staden inte tillämpade löpande intäktsredo-

visning för exploateringsprojekt enligt god redovisningssed och RKR:s rekommendat-

ioner. Istället avräknades intäkt först efter att varje område eller delområde färdig-

ställts. Denna princip hade gällt även under tidigare redovisningsperioder varför 

påverkan på stadens resultat och ställning var svår att bedöma. En preliminär uppskatt-

ning gjordes och visade att eget kapital borde ökas med ca 700 mnkr.  

Denna avvikelse är nu korrigerad från och med 2020. Korrigeringen 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 rekommen-

dation R2. 

Investeringsbidrag 
Vid 2019 års granskning framkom att staden nettoredovisade bidrag från privata stif-
telser hänförbara till investeringar mot investeringskostnaden. Förfaringssättet avvek 
från god redovisningssed.   
 

I bokslut 2020 finns fortfarande bidrag nettoredovisade 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 rekommendationen och Helsing-

borgs 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 redovisnings-

lagstiftning (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 effek-

terna av desamma.  
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4.3 Sammanfattning räkenskaper 

Sammantaget bedöms såväl kommunstyrelsens egna, som stadens totala räkenskaper, 

i allt väsentligt ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställ-

ning. Räkenskaperna bedöms vidare vara upprättade i enlighet med lagstiftning och 

god redovisningssed. Avvikelse finns vad gäller redovisning av stadens pensionsåta-

gande.  

Mindre avvikelser finns och staden har ett pågående arbete med att anpassa löpande 

redovisning och årsredovisning till nuvarande normbildning och till gällande redovis-

ningsrekommendationer.  
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Bilaga 1 

Bedömningskriterier  
  

Nedan redovisas de kriterier som ligger till grund för gjorda bedömningar. Bedömning-

arna avser såväl genomförandet som resultatet av verksamheten.  

Verksamhet och ekonomi  
Att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt innebär att nämnden/styrelsen har uppnått kommunfullmäktiges mål 

samt följt de beslut, riktlinjer gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för 

verksamheten.   

Bedömningskriterier  

Nämnden/styrelsen:  

 Har ett resultat som är förenligt med fullmäktiges mål, beslut, och riktlinjer. 

 Har genomfört sitt uppdrag med tillgängliga resurser.  

 Har bedrivit verksamheten enligt gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 Har haft en styrning och uppföljning mot mål och beslut.  

  

Bedömning:  

Tillfredsställande  Bedömningskriterier är i allt väsentligt uppfyllda. Det 

kan förekomma mindre avvikelser.  

  

Inte helt tillfredsställande    Bedömningskriterier bedöms delvis uppfyllda. Det finns 

brister som måste åtgärdas.  

  

Inte tillfredsställande  Bedömningskriterier bedöms inte vara uppfyllda. Det 

finns väsentliga brister som måste åtgärdas omgående.  
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Intern kontroll  
Den interna kontrollen är en process som utförs av nämnd/styrelse, förvaltnings- eller 

bolagsledning och personal. Den är en integrerad del i verksamhetens styrning och upp-

följning. Processen säkerställer, med en rimlig grad av säkerhet, att verksamheten drivs 

effektivt, att lagar, förordningar och andra regler följs. Det lämnas en tillförlitlig finan-

siell redovisning och rättvisande rapportering om verksamheten.    

  

Bedömningskriterier 

Nämnden/styrelsen:  

 Har en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för att 

stödja verksamheten och att förhindra avsiktliga och oavsiktliga fel samt 

oegentligheter. 

 

 Följer systematiskt och fortlöpande upp ekonomi och verksamhet, såväl för 

verksamhet i egen regi som för sådan som uppdragits åt annan att utföra, 

analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar åtgärder vid behov. 

 

 Genomför riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska 

hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål inte uppnås. 

Nämnden/styrelsen har i en internkontrollplan fastställt vilka åtgärder som 

ska hantera prioriterade risker. 

 

 Har riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål 

uppfylls och att föreskrifter följs. 

 

 Följer upp den interna kontrollen systematiskt och fortlöpande. Har en rappor-

tering som ger en aktuell, rättvisande och tillförlitlig information om 

verksamhet och ekonomi.   

  

Bedömning:  

Tillräcklig    Bedömningskriterierna är i allt väsentligt uppfyllda. Det 

kan förekomma mindre avvikelser.  

  

Inte helt tillräcklig    Bedömningskriterierna bedöms delvis uppfyllda. Det 

finns brister som måste åtgärdas.  

  

Inte tillräcklig  Bedömningskriterierna bedöms inte vara uppfyllda. Det 

finns väsentliga brister som måste åtgärdas omgående.    
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Räkenskaper  
Nämndens redovisning är upprättad enligt lagstiftning och god redovisningssed så att 

räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning.  

  

Bedömningskriterier  

Nämndens:  

 Redovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ekonomisk ställning.  

 

 Räkenskaper är upprättade enligt lagstiftning och god redovisningssed.  

  

Bedömning:   

Rättvisande    Bedömningsmålen är i allt väsentligt uppfyllda. Det kan 

förekomma mindre avvikelser.  

 Inte rättvisande    Väsentliga brister finns som måste åtgärdas. 


