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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/stadsrevisionen. 
De kan också beställas från revisionskontoret, stadsrevisionen@helsingborg.se. 

 

https://helsingborg.se/stadsrevisionen
mailto:stadsrevisionen@helsingborg.se
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Sammanfattande bedömning 

Revisorerna ska varje år pröva om verksamheten inom styrelsen och nämnderna sköts 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räken-

skaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

De bedömningar som görs i rapporten har som mål att uppnå en rimlig grad av säkerhet 

om styrelsens 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. 

I denna rapport redovisas resultat och bedömningar utifrån stadsrevisionens gransk-

ningar av verksamheten 2021. De avvikelser som noterats kommenteras i rapporten. 

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 uppdrag och inriktning för verksamheten samt att lag-

stiftning och andra föreskrifter efterlevts.  

Intern kontroll  
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll 

av verksamheten har varit tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen är en inte-

grerad del i styrning och uppföljning. Vidare finns systematiskt ordnade kontroller i 

organisation, system, processer och rutiner.  

Räkenskaper  
Räkenskaperna bedöms, i allt väsentligt ge en rättvisande bild av verksamhetens resul-

tat och ekonomiska 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 för-

ordar den så kallade blandmodellen. 

  

  



 

 

 

Årsrapport 2021 

Kommunstyrelsen 

SID 4(12

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 

2021. 

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 verk-

samhetsrapportering, 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 omvärldsbe-

vakning 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 fel-

aktigheter. 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.  

2. Verksamhet och ekonomi 

I detta avsnitt redovisas en granskning av om styrelsens resultat är förenligt med 

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

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

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

beslut.  

2.1 Verksamhetsmässigt resultat  
Bedömningen av nämndens verksamhetsmässiga resultat grundas på revisions-

kontorets granskning av styrelsens redovisning i årsbokslut, verksamhetsberättelser, 

delårsbokslut samt på övriga granskningar som genomförts under året.  

Uppdrag och inriktning 
Kommunfullmäktige har beslutat om uppdrag och inriktning för kommunstyrelsen. 
Styrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna stadens verk-
samheter, utveckling och ekonomi.  
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Styrelsens inriktning är att Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma 
människor. Helsingborg ska attrahera fler kunskapsintensiva företag och talanger med 
eftertraktad kompetens. Vi ska förenkla för invånare, företag och organisationer att 
vara involverade i stadens utveckling. 

I sitt årsbokslut presenterar kommunstyrelsen ett antal nyckeltal. Några av dessa mäter 

områden som ingår i styrelsens inriktning. Bland annat två mätningar där stadens 

näringslivsverksamhet jämförs med andra städers. Den ena avser servicemätningen 

Insikt som bedömer stadens företagsklimat i ett nöjd-kund-index och den andra är 

Svenskt Näringslivs ranking av kommuners företagsklimat. Dessa båda visar på bättre 

resultat 2021 jämfört med föregående år.  

Även Helsingborgs kontaktcenters service och bemötande har mätts. Det har under året 

genomförts kundundersökningar där mellan 81-91% av de tillfrågade upplever ett 

trevligt bemötande, att det är enkelt att komma i kontakt med staden, är nöjda med 

hantering av sitt ärende och tycker att informationen var lätt att förstå. Samtliga mått 

är i paritet med föregående år.  

Under året har kommunstyrelsen fått tre uppdrag från fullmäktige.  

 att genomföra trygghetsskapande åtgärder under 2021. 

 att kartlägga hur många av stadens arbetsplatser som har fler än fem anställda 

och på hur många av dessa som det finns skyddsombud. 

 att i samverkan med fastighetsnämnden möjliggöra en etablering av ett yrkes-

högskolecampus i Helsingborg.  

Inga av uppdragen är ännu återrapporterade. 

Mål 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre mål för kommunstyrelsen.  

 Antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag och antalet anställda 
inom kunskapsintensiva företag ska öka med 4,5 procent mellan 2020 och 
2021. 

 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 2021 för skattefinansierad verksamhet ska upp 
gå till minst 171 mnkr 

Vad gäller utfallet av det första målet så har detta uppnåtts delvis. Antalet anställda 

inom kunskapsintensiva företag har ökat med 8,1 % och när det gäller antalet arbets-

ställen så är ökningen 2,5 %. Ökningen med 2,5 % är dock den högsta årliga ökningen 

av antalet arbetsställen med kunskapsintensiva företag sedan 2016.  

Det andra målet uppnås inte. Den befintliga säljbara ytan idag är 26,9 hektar. Av denna 

är 19,8 ha reserverade med option så att det begränsar sig till ca 7,1 ha mark som är 

tillgänglig. Under året har staden sålt 5,2 ha och ingått marköverlåtelse för 8,2 ha. 

Efterfrågan på mark i staden är stor, särskilt för större näringslivsetableringar. Staden 
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har några större områden under planläggning och de tillsammans möjliggör verksam-

hetsmark om totalt 86 ha . Det första området förväntas påbörjat under första delen av 

2022 och avslutas vid hösten 2022, medan planprocessen för ett annat av dem inleddes 

just före årsskiftet.  

Det tredje målet avser att stadens ekonomiska resultat för skattefinansierad verksam-

het ska uppgå till minst 171 mnkr. Resultatet för skattefinansierad verksamhet uppgår 

för 2021 till 847 mnkr, varför detta mål har uppnåtts med god marginal. 

Barnkonventionen 

Inom ramen för den årliga granskningen har en fördjupad granskning avseende stadens 

tillämpning av barnkonventionen genomförts. Granskningen har utförts av KPMG på 

uppdrag av revisorerna. Granskningen visade på ett antal områden inom 

kommunstyrelsen där det fanns utrymme för utveckling. Dessa avser exempelvis 

säkerställande att barnperspektivet införlivas systematiskt i beslut som rör barn och 

unga, en översyn av utbildningsbehovet inom förvaltningen och att utifrån sin 

uppsiktsplikt följa upp hur nämnderna säkerställer tillämpningen av 

barnkonventionen och om insatta åtgärder haft avsedd effekt.  

Granskningen har sammanställts i en revisionsrapport som översänts till kommun-

styrelsen och som, i sitt yttrande, redovisar att flera av föreslagna åtgärder kommer 

inarbetas i Plan för lika möjligheter som nu är under uppdatering. Kommunstyrelsen 

anger också att det är lämpligt att tillämpningen av barnkonventionen följs upp för 

samtliga nämnder i samband med delårsbokslut 2022. 

Uppföljningsgranskning – stadens arbete för att attrahera näringsliv 

Under året har den fördjupade granskningen från 2019 avseende stadens arbete för att 

attrahera näringsliv följts upp. Den visar att det inom det område som stadsrevisionen 

hade iakttagit förbättringsområde också vidtagits åtgärder. 

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 full-

göra sitt uppdrag.  

Stadsrevisionen har översiktligt granskat kommunstyrelsens uppsiktplikt 2021. 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 

fungerat på ett tillfredställande sätt med avseende på innehåll, omfattning och genom-

förande. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har formaliserats via styrdokument, dels i 

kommunstyrelsens reglemente och dels inom ramen för kommunens styrmodell.   
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2.2 Ekonomiskt resultat  

2.2.1 Driftverksamhet  

Styrelsen redovisar följande utfall och avvikelser för år 2021:  

Resultaträkning, tkr Bokslut 2021 Internbudget 2021 Bokslut 2020 

Kommunbidrag 766 227 766 227 768 643 

Disposition av ack resultat 5 655 0 2 132 

Intäkter 899 862 605 678 787 781 

Summa intäkter 1 671 744 1 371 905 1 558 556 

Kostnader -1 341 478 -1 371 905 -1 231 323 

Summa kostnader -1 341 478 -1 371 905 -1 231 323 

RESULTAT 330 267 0 327 233 

 

Kommunstyrelsen redovisar för 2021 ett överskott om 330,3 mnkr i förhållande till 

budget. Av detta står stadsledningsförvaltningen (SLF) för 202,1 mnkr och stads-

gemensamt för 128,2 mnkr. Den största orsaken till budgetavvikelsen på SLF är resultat 

på +181 mnkr som avser exploateringsverksamheten.  

Kommunstyrelsen egen verksamhet, dvs exklusive stadsgemensamt och exploaterings-

verksamheten genererar ett överskott om ca 21 mnkr. Bland större poster kan nämnas 

överskott på digitaliseringsavdelningen på 5,7 mnkr och på HR-avdelningen på knappt 

5 mnkr.  
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2.2.2 Investeringsverksamhet  

Styrelsen redovisar följande utfall och avvikelser för år 2021:  

Investeringar, mnkr Bokslut 2021 Budget 2021 Bokslut 2020 

Utgifter -32,3 -19,1 -32,4 

Inkomster 0 0 0 

Styrelsens utfall för investeringsverksamheten avviker med -13,2 mnkr i förhållande 

till budget. Den största orsaken till budgetavvikelsen avser två större fastighetsinköp 

som inte var med i budgeten men som kommunfullmäktige tagit separata investerings-

beslut om under året. Vid sitt möte i februari 2021 tog fullmäktige beslut om att inve-

stera i fastigheten Mimer 22, en investering om 8,5 mnkr och i november togs beslut 

om att investera i fastigheten Hyllstorp 3:7 om 14,8 mnkr.  

2.3 Sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi 
Revisionen har i den årliga granskningen inte funnit något som visar att verksamheten 

inte har bedrivits i enlighet med det av fullmäktige beslutade uppdraget.  

Styrelsens årsbokslut bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av det verksam-

hetsmässiga resultatet. Styrelsen har lämnat tillräcklig information om uppkomna mål- 

och verksamhetsavvikelser. 

Stadsrevisionen bedömer att styrelsens verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat 

för 2021 i allt väsentligt är förenligt med de mål och den verksamhetsinriktning som 

fullmäktige fastställt. Styrelsen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ända-

målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

3 Intern kontroll 

I detta avsnitt redovisas revisionens granskning 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 systema-

tiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. I samband med 

stadsrevisionens granskning av styrelsens arbete med intern kontroll har två för-

djupade granskningar genomförts. De har avsett avstämning av arbetsgivaravgifter och 

personalens skatter samt arbetet med att förebygga förhindra och hantera hot och våld 

mot anställda.  

Intern kontrollplan 

Fullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll som tydliggör de olika roller 

och ansvar som finns för detta arbete i staden, samt hur arbetet med intern kontroll ska 

följas upp. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 

inom sitt verksamhetsområde. Inom förvaltningen finns en utsedd intern kontroll-

samordnare som är den som driver arbetet. Styrelsen har inte antagit några specifika 

regler eller anvisningar för den interna kontrollen utan arbetar efter de som finns fram-

tagna för staden. 
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Kommunstyrelsen antog plan för intern kontroll gällande för 2021 den 3 februari 2021. 

Planen innehåller fyra processer med sju olika granskningspunkter fördelat på tre av 

de fyra områdena som finns nämligen administration, personal och verksamhet. I årets 

plan finns inte någon granskningspunkt under ekonomi.  

Uppföljningen av den interna kontrollplanen sker i systemet Stratsys. Gransknings-

punkterna följs upp och rapporteras till kommunstyrelsen en gång per år. Uppföljning 

av 2021 års plan rapporterades till kommunstyrelsen den 2 februari 2022. I årets upp-

följning har samtliga sju granskningspunkter bedömts som lindriga.  

Vid uppföljning av 2020 års plan bedömdes en granskningspunkt allvarlig (avseende 

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

digitaliseringsavdelningens perspektiv). Åtgärder som beslutats för att höja säkerheten 

innefattar bland annat en ambitionshöjning med tydligare roller och ansvar, öka säker-

heten i nätverk, produkter och system samt grundläggande utbildning i informations-

säkerhet för anställda. Under året har styrelsen implementerat ett förbättrat tekniskt 

skydd och att övervakning pågår dygnet runt. Vad gäller de övriga åtgärderna kommer 

dessa att inarbetas under 2022. 

Avstämning av arbetsgivaravgifter och personalens skatter 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning med syftet att pröva om den interna 

kontrollen är tillräcklig och om tillämpade rutiner vid avstämning av arbetsgivarav-

gifter och personalens skatter är ändamålsenliga.  

Bakgrunden till granskningen är att arbetsgivare varje månad ska redovisa utbetalda 

ersättningar, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Från och med 1/1 

2019 ska detta göras på individnivå. I tidigare granskning har det framkommit att det 

funnits oklarheter när det gäller ansvarsfördelningen i denna process mellan HR 

servicecenter och ekonomiavdelningen på stadledningsförvaltningen. 

Granskningen visar att rutinerna för hur avstämning och rapportering ska ske numera 

är tydliga och kända av involverade avdelningar. Den visar vidare att 

ansvarsfördelningen mellan de olika parterna inom staden är tydliggjord och 

dokumenterad med en ansvarsbeskrivning. Vi har i granskningen noterat att 

kommunstyrelsen inte formellt har utsett någon funktion som har ansvaret att signera 

arbetsgivardeklarationen. Efter granskningens genomförande har dock 

kommunstyrelsen uppdaterat sin arbetsinstruktion så det numera ingår i 

ekonomidirektörens instruktion att godkänna inleverans av skatter (inklusive 

mervärdesskatt) och arbetsgivaravgifter för anställda inom Helsingborgs stad.
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Arbetet med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda 

En granskning avseende arbetet med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld 

mot anställda har genomförts. Granskningen visade att kommunstyrelsen utifrån sin 

övergripande roll stöttar förvaltningarna med centrala rutiner för att förebygga och 

hantera hot och våld mot anställda som gäller för hela staden. Granskningen visade 

också att säkerhetsarbetet gentemot förtroendevalda behöver stärkas.  

Granskningen har sammanfattats i en revisionsrapport som kommunstyrelsen yttrat 

sig över. Av yttrande framgår att kommunstyrelsen avser ta fram ett antal åtgärder som 

de kommer att arbeta med tillsammans med andra förvaltningar och externa 

intressenter under 2022. De anger även att enheten Trygghet och Säkerhet fått ett 

särskilt uppdrag att i samverkan med HR-avdelningen och avdelningen för juridik och 

service inom stadsledningsförvaltningen arbeta med frågeställningen att motverka hot 

och våld mot förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen övergripande ansvar för intern kontroll 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna 

stadens verksamheter, utveckling och ekonomi. Under året har kommunstyrelsen tagit 

fram en handbok för intern kontroll samt en kortare film för intranätet som beskriver 

arbetet med intern kontroll och syftet med densamma. Under året har även det interna 

kontrollreglementet uppdaterats och utökats för att även gälla stadens helägda bolag. 

Det uppdaterade reglementet gäller från och med 2022. 

Stadsledningsförvaltningen har också, inom ramen för Stratsys, tagit fram en särskild 

rapport där styrelsen och nämnderna kan dokumentera de åtgärder som gjorts under 

året avseende tidigare års brister i den interna kontrolluppföljningen. Vi har noterat, i 

samband med granskning av övriga nämnder, att rapporten skulle kunna 

kommuniceras ytterligare så att den blir mer känd och används i en högre utsträckning. 

Sammanfattande bedömning av 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. 

Styrelsen har i sin interna kontrollplan fastställt vilka åtgärder som ska hantera prio-

riterade risker. Kontroller enligt den interna kontrollplanen följs upp systematiskt och 

fortlöpande. Uppföljningen av kontrollerna har dokumenterats.  

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 styrelsens bokslut och på övriga 

granskningar som genomförts under året.  
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 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 2021. Mindre avvikelser har hanterats direkt med förvaltningen. 

Under året har en uppföljning gjorts av vår granskning från 2018 avseende redovisning 

av drift och investeringar inom IT. Uppföljningen visar att kommunstyrelsen vidtagit 

åtgärder inom de områden där granskningen visade att det fanns förbättringspotential. 

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) 

normer och rekommendationer. Nedan följer en kortare sammanfattning noterade 

avvikelser.  

Investeringsbidrag 

Vid förra årets granskning noterades att erhållna bidrag från Dunkers donationsfond 

nettoredovisas mot investeringskostnaden i anläggningsregistret vilket inte bedömdes 

vara förenligt med god redovisningssed. Vid årets granskning har noterats att erhållna 

bidrag från Dunkers donationsfond numera redovisas som intäkt i resultaträkningen 

på ett korrekt sätt.  

 

I samband med detta har en extranedskrivning på Helsingborg Arena gjorts. För att 

extranedskrivning ska vara tillämplig ska det på balansdagen, enligt RKR R6, finnas 
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minst en av följande indikationer på att en tillgång har minskat i värde, och då ska en 

prövning av tillgångens värde göras:  

 

 Tillgången används inte, och beslut har fattats om att avveckla tillgången.  

 

 Tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre kan 
användas för sitt ursprungliga ändamål.  

 

 Tillgången har åsamkats fysiska skador som sänker dess värde och årliga 
servicepotential 

Då ingen av ovanstående punkter är aktuella bedöms nedskrivningen inte vara förenlig 

med god redovisningssed. Resultatpåverkan är dock ringa och uppgår till 2,8 mnkr.  
 
Schablonersättning migrationsverket 

I samband med granskning av nämndernas räkenskaper har noterats att två nämnder 

(BUN och AMN) inte hanterat schablonersättning som betalas ut av Migrationsverket 

på ett korrekt sätt. För dessa medel föreligger ingen återrapporteringsplikt eller 

återbetalningskrav. När det inte föreligger några villkor eller restriktioner med ett 

bidrag eller kostnadsersättning ska detta intäktsredovisas så fort det är sannolikt att 

de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla staden. Istället har nämnderna skuldfört 

inbetalningarna. Förfarandet överensstämmer inte med RKR:s rekommendation ”R2 

Intäkter” och därmed god redovisningssed. Resultatpåverkan på stadens bokslut 

uppgår till 37,5 mnkr.  

Pensionsförpliktelser 

Staden redovisar pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 som en avsättning och 

inte som en ansvarsförbindelse vilket inte är förenligt med gällande redovisningslag-

stiftning (LKBR 2018:597). Effekten är att resultatet har förbättrats med 52 mnkr jäm-

fört 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.  

 

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, schablonersättning från migrationsverket samt nedskrivningar av anläggnings-

tillgång.   
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Bilaga 1 

 
Bedömningsskala    
Områdena intern kontroll, verksamhet och ekonomi bedöms enligt följande 
bedömningsskala:  
 
Tillräcklig/ändamålsenlig/tillfredsställande:  
Bedömningskriterierna är i allt väsentligt uppfyllda. Det kan förekomma mindre avvi-
kelser som behöver åtgärdas.  
 
Inte helt tillräcklig/ändamålsenlig/tillfredsställande:  
Bedömningskriterierna bedöms inte vara helt uppfyllda. Det finns brister som behöver 
åtgärdas.  
 
Inte tillräcklig/ändamålsenlig/tillfredsställande: Bedömningskriterierna bedöms 
inte vara uppfyllda. Det finns väsentliga brister som behöver åtgärdas.  
 

Räkenskaperna bedöms som i allt väsentligt rättvisande eller inte rättvisande. 

 


