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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 2021 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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Också 2021 blev ett år som till stor del präglades av pande-
min och dess konsekvenser. Stadens centrala krisledning 
har varit aktiverad under större delen av året och flertalet av 
stadens verksamheter har tvingats till åtgärder utöver det 
normala. Fokus har legat på att upprätthålla nödvändiga 
samhällsfunktioner och att minimera de skador för individer, 
företag och samhälle som pandemin gett upphov till. Inte 
minst har det gällt vård, skola och omsorg men också andra 
funktioner har påverkats. 

Vårt uppdrag, som revisorer, är att varje år pröva om verk-
samheten inom nämnderna sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räken-
skaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Det innebär bland annat att granska om verksam-
heten genomförts i enlighet med fullmäktiges uppdrag och 
de policys och riktlinjer som är fastställda. Vidare om lagar 
och föreskrifter följs. Det är vår uppfattning att staden och 
dess nämnder och bolag, trots rådande omständigheter, varit 
framgångsrika under året och lyckats leverera en god service 
och bra välfärdstjänster. Vi är medvetna om att det 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.

I vår granskning ingår att löpande följa verksamheten genom 
att ta del av, och granska, grundläggande dokument och 
ärenden. Grundläggande dokument är bland annat plan 
för mål och ekonomi, reglemente, delegationsordningar, 
ekonomi- och verksamhetsrapportering, delårsrapport, 
verksamhetsberättelser, beslutsunderlag och protokoll. Vår 
granskning har sammanfattats i unika årsrapporter vilka 
ställts till respektive nämnd och bolag. I årsrapporterna 
redogörs för den granskning som genomförts och resultatet 
av denna. Revisionen har utförts enligt kommunallagen, 
andra tillämpliga lagar, reglementet för stadsrevisionen samt 
god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning av nämndernas 
verksamhet.

Sammantaget noterar vi att stadens ekonomi är välskött och 
att koncernen redovisar såväl överskott som en oförändrad 
soliditet. Resultatet beror till stora delar på ökade skattein-
täkter och bättre resultat i bolagssektorn. Men också extra 
statsbidrag till följd av pandemin har inneburit bättre resultat 
i många verksamheter och det är glädjande att staden behål-
ler sitt kreditbetyg, AAA.

Vad gäller resultatet av våra granskningar kan vi konstatera 
att vi har mycket få avvikelser i de bedömningar vi gjort av 
granskade nämnder och bolag. Vi har noterat ekonomiskt 
underskott i socialnämnden och ett större överskridande av 
investeringsbudget i vård- och omsorgsnämnden. Samtidigt 
konstaterar vi att socialnämnden aktivt arbetar med att nå 
ekonomisk balans och vidtagit åtgärder för detta, både på 
kort och lång sikt. 

För de nämnder och bolag där avvikelser finns för mål och 
uppdrag har tillfredställande förklaringar kunnat lämnas. 
Vår sammanfattande bedömning är stadens nämnder och 
bolag, i allt väsentligt, kunnat bedriva en ändamålsenlig verk-
samhet inom sina ekonomiska ramar och inom de mål och 
den verksamhetsinriktning som fullmäktige beslutat. 

Helsingborg april 2022

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

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

Förord
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Denna årsrapport är det sammanfattande dokumentet över 
stadsrevisionens granskning av 2021 års verksamhet i Hel-
singborgs stad. Granskningen har utförts enligt vår revisions-
plan, kommunallagen, stadens revisionsreglemente och 
god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionsarbetet 
har bedrivits av två förtroendevalda revisorsgrupper med 
sakkunnigt stöd av stadens revisionskontor. 

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

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 kommu-
nalförbund, finansiellt samordningsförbund, stiftelser och 
fonder. De anställda på stadens revisionskontor är sakkunni-
ga 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. 

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. 

Stadsrevisionens samlade bedömning är att stadens 
nämnder och styrelse i allt väsentligt bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det 
verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommun-
fullmäktiges mål för verksamheten samt att lagstiftning och 
andra föreskrifter efterlevts. 

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

Stadsrevisionens 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 förbättrats med 52 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. Vad gäller den 
finansiella revisionen utförs denna av auktoriserade revisorer 
och rena revisionsberättelser har lämnats för samtliga bolag. 

1. Samlad bedömning
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Stadsrevisionen har genomfört granskning av samtliga 
nämnders bokslut, stadens sammanställda redovisning 
samt årsredovisningen. Granskningen har genomförts av 
dels revisionskontoret och dels med biträde av extern kon-
sult, 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 kommu-
nal redovisnings (RKR:s) normer och rekommendationer. 
Nedan följer en kortare sammanfattning av granskningen. 

Investeringsbidrag
Vid 2020 års granskning noterades att erhållna bidrag från 
Dunkers donationsfond nettoredovisas mot investerings-
kostnaden i anläggningsregistret vilket inte bedömdes vara 
förenligt med god redovisningssed. Vid årets granskning har 
noterats att erhållna bidrag från Dunkers donationsfond nume-
ra redovisas som intäkt i resultaträkningen på ett korrekt sätt. 

I samband med detta har dock en extra nedskrivning på Hel-
singborg Arena gjorts. För att extra nedskrivning ska vara till-
lämplig ska det på balansdagen, enligt RKR R6, finnas 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 återrappor-
teringsplikt eller återbetalningskrav. När det inte föreligger 
några villkor eller restriktioner med ett bidrag eller kostnads-
ersättning ska detta intäktsredovisas så fort det är sannolikt 
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla staden. 
Istället har nämnderna skuldfört inbetalningarna. Förfaran-
det överensstämmer inte med RKR:s rekommendation ”R2 
Intäkter” och därmed god redovisningssed. Resultateffekten 
är att stadens bokslut försämrats med 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 redovisningslagstiftning (LKBR 
2018:597). Effekten är att resultatet har förbättrats med 52 
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. 
 

2. Stadens bokslut och årsredovisning
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3.1 Inledning
I detta avsnitt redovisas resultat och bedömningar utifrån 
revisionskontorets granskningar av nämnder och bolag år 
2021. 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 verk-
samheten genom att ta del av plan för mål och ekonomi, 
reglemente, delegationsordningar, ekonomi- och verksam-
hetsrapportering, delårsrapport, verksamhetsberättelser, be-
slutsunderlag och protokoll. Under året har också särskilda 
möten hållits avseende ekonomi, måluppfyllelse och intern 
kontroll. 

Vad gäller räkenskaper har granskningen i huvudsak inriktats 
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 garan-
ti 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 misstag. 
Detta eftersom oegentlighet kan innefatta agerande i masko-
pi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

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

Kommunstyrelsen
Verksamhet, ekonomi och uppsiktsplikt
Styrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och 
samordna stadens verksamheter, utveckling och ekonomi. 
Kommunstyrelsen har under 2021 haft följande inriktning: 
”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.”

Utöver kommunstyrelsens övergripande inriktning har full-
mäktige beslutat om tre mål för 2021:

• 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 efterfrågan och följer stadens näringslivspro-
filering 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 arbetsställen 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 mar-
köverlåtelse för 8,2 ha. Efterfrågan på mark i staden är stor, 
särskilt för större näringslivsetableringar. Staden har några 
större områden under planläggning och de tillsammans möj-
liggör verksamhetsmark 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 verksamhet ska uppgå till minst 171 mnkr. 
Resultatet för skattefinansierad verksamhet uppgår för 2021 
till 847 mnkr, varför detta mål har uppnåtts med god marginal.

3. Nämnder och bolag
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Inom styrelsens verksamhetsområde har särskilt under året 
granskats:

• uppsiktsplikt

• tillämpning av barnkonventionen 

• uppföljning av tidigare granskning avseende stadens 
arbete för att attrahera näringsliv.

Resultatet av granskningarna har rapporterats till styrelsen 
i årsrapport. Vad gäller arbetet med tillämpning av barnkon-
ventionen har rapportering skett i särskild revisionsrapport 
vilken styrelsen yttrat sig över. 

Ekonomiskt utfall för kommunstyrelsens egen verksamhet 
exklusive stadsgemensamt och exploateringsverksamhet 
lämnar ett överskott om ca 21 mnkr.

Investeringsbudgeten redovisar ett underskott om ca 13 
mnkr. Den största orsaken till budgetavvikelsen avser två 
större fastighetsinköp som inte var med i budgeten. Kom-
munfullmäktige har dock tagit separata investeringsbeslut 
om dessa under året. 

Sammantaget bedömer revisorerna att styrelsens verksam-
hetsmässiga resultat för 2021 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäk-
tige fastställt. Styrelsen bedöms i allt väsentligt 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 för styrelsens egna verk-
samhet. 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
Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att planera, bygga och 
förvalta Helsingborg för en hållbar stadsutveckling. Stads-
byggnadsnämnden har under 2021 haft följande inriktning: 
”Staden ska upplevas ren och kännas trygg för alla oavsett 
tid på dygnet. När staden växer med bostäder och verksam-
hetsytor ska den göra det med variation och stor hänsyn till 
livskvaliteten för dagens helsingborgare.”

Kommunfullmäktige har för 2021 beslutat om två mål för 
stadsbyggnadsnämndens verksamhet: 

• kundernas totala upplevelse av bygglovstjänsten ska 
under 2021 uppgå till minst 3,6 i NKI live

• planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 
80 hektar 2021, varav minst 40 hektar kommunal mark.

Nämnden uppfyller det första av fullmäktiges mål. Resulta-
tet bygger på hur nöjda kunderna är med servicen och den 
mätning som gjorts under 2021 landar på 3,6 i NKI vilket 
också varit målet. 

Vad gäller nämndens andra mål så uppfylls inte detta. Den 
kommunala planlagda verksamhetsmarken uppgår till ca 
26,9 hektar och den totala bufferten planlagd mark för 
verksamheter bedöms ligga strax under 80 hektar. Nämnden 
redovisar att arbete pågår och under 2021 har en detaljplan 
om 16 ha verksamhetsmark vunnit laga kraft som nu kan 
förberedas för försäljning. Därtill finns tre pågående områ-
den som planläggs på totalt 86 ha verksamhetsmark. 

Inom nämndens verksamhetsområde har särskilt under året 
granskats:

• arbetet med trafiksäkerhet

• tillämpning av barnkonventionen

• uppföljning av tidigare granskning av färdtjänst.

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Vad gäller arbetet med tillämpning av barn-
konventionen har rapportering skett i särskild revisionsrap-
port vilken nämnden yttrat sig över. Några mindre avvikelser 
har noterats vilka hanterats direkt med förvaltningen.

Nämnden redovisar ett överskott om 41,7 mnkr. Huvudor-
sak till överskottet är lägre kapitalkostnader, lägre perso-
nalkostnader, ökade bygglovsintäkter, ökade intäkter från 
parkeringsanmärkningar samt lägre kostnad för seniorresor 
i kollektivtrafiken. 

Investeringsbudgeten redovisar ett överskott om ca 97 mnkr. 
Den största orsaken till budgetavvikelsen är förseningar i 
projekt. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2021 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Nämnden bedöms i allt väsentligt ha bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. 
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Intern kontroll
Inom nämndens arbete med intern kontroll har särskilt under 
året granskats: 

• process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
kontrollplan

• renhållning.

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 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 2021. 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
Fastighetsnämndens uppdrag är att tillhandahålla relevanta 
lokaler och bostäder för stadens verksamheter. Under 2021 
har fastighetsnämnden haft följande inriktning: ”Sveriges 
smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva verk-
samhetslokaler.”

Kommunfullmäktige har beslutat om två mål för fastighets-
nämndens verksamhet: 

• antalet hyresgäster med besittningsskydd i av staden
ägda bostadsrätter ska vid årsskiftet 2021/2022 vara
högst 75 och därefter minska med 10 stycken varje år

• den normalårskorrigerade energianvändningen per kvm
i lokaler som fastighetsnämnden förvaltar ska 2021 vara
högst 128,7 kWh/kvm/år.

Nämnden uppfyller det första målet och redovisade att det 
vid årsskiftet fanns 70 hushåll med besittningsskydd. 

Vad gäller fastighetsnämndens andra mål så uppfylls inte 
detta. Resultatet som redovisas är 131 kWh/kvm/år. De 
avvikelser som noterats är bland annat att förvaltningen har 
behövt utöka drifttiderna för ventilation för att minimera smitt-
spridning av Corona, att planerade energiåtgärdsprojekt har ta-
git längre tid än tänkt samt att förvaltningen har behövt lägga 
tid på att implementera ett nytt energiuppföljningssystem.

Inom nämndens verksamhetsområde har särskilt under året 
granskats fastighetsdrift vid oförutsedda händelser. I 
granskningen noterades brister och utredningsbehov vilka 
under året delgavs fastighetsnämnden som har hanterat 
granskningen. 

Fastighetsnämnden redovisar ett överskott om 5,5 mnkr i 
förhållande till budgeten. 

Nämndens utfall för investeringsverksamheten redovisar ett 
överskott med 101 mnkr i förhållande till budget. En förkla-
ring till avvikelsen är bland annat att ett antal större projekt av 
olika skäl har blivit försenade, exempelvis äldreboende i 
Rydebäck, dubbelhall på Fredriksdal, förskola på Närlunda 
samt LSS-boenden. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2021 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fast-ställt. Nämnden bedöms i allt väsentligt ha bedrivit 
verksam-heten 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 inter-
na kontrollplan

• fastighetsunderhåll

• brandskyddsarbete

• uppföljning av tidigare granskning av uppföljningen av
entreprenörers debitering

• uppföljning av tidigare granskning avseende samverkan
vid nybyggnation.

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Några mindre avvikelser har noterats vilka 
hanterats direkt med förvaltningen.
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Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en or-
ganisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter 
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 fö-
reskrifter 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
Vid granskning av räkenskaperna 2021 har noterats att en 
extra nedskrivning om 2,8 mnkr har gjorts, vilket inte bedöms 
vara förenligt med god redovisningssed. Övriga mindre avvi-
kelser 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. Avvikelse finns rörande RKR:s rekommendation ”R6 
Nedskrivningar”.

Miljönämnden
Verksamhet och ekonomi
Miljönämndens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och en 
miljömässigt hållbar utveckling i Helsingborg. Miljönämnden 
har under 2021 haft följande inriktning: ”Vi ska arbeta för ett
 klimatneutralt Helsingborg med bland annat fokus på att 
utveckla metoder för ökad kolinlagring. Bidra till en trygg stad, 
genom vår tillsyn och kontroll, i samverkan med andra förvalt-
ningar och myndigheter. Utveckla smarta tjänster för invånare 
och företagare så att det blir enkelt att kommunicera i ärenden.”

Kommunfullmäktige har för 2021 beslutat om två mål för 
miljönämndens verksamhet: 

• Minst 10 växthusföretag ska under 2021 ha inkommit 
med en åtgärdsplan för att minska läckage av växt-
skyddsmedel

• 2021 ska minst 30 anmälnings och tillståndspliktiga 
verksamheter ha tagit fram en resursplan för avfalls-
minskning

Nämnden uppfyller det första målet. Totalt har 11 åtgärds-
planer inkommit under året. 

Vad gäller miljönämndens andra mål uppfylls inte detta. 
Nämnden redovisar att 28 verksamheter har redovisat en 
resursplan för avfallsminskning. Under året har totalt 76 
verksamheter besökts inom tillsynsprojektet och i det arbetet 
framkom att flertalet verksamheter redan var så långt fram-
me i sitt arbete att de inte behövde redovisa en resursplan. 

Nämnden redovisar därför som förklaring till att de inte når 
upp till målet på 30 resursplaner att läget såg betydligt bättre 
ut än vad de hade räknat med. 

Nämnden redovisar ett överskott om 2,4 mnkr. Nämnden 
redovisar att detta främst beror på att de beviljats statliga 
stöd för det arbete som lagts ner på smittskyddsåtgärder på 
serveringsställe.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2021 i allt väsentligt är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäkti-
ge fastställt. Nämnden bedöms i allt väsentligt 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 

• arbetet med att förebygga, förhindra och hantera hot och 
våld mot anställda.

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Vad gäller arbetet med att förebygga, förhin-
dra och hantera hot och våld mot anställda har rapportering 
skett i särskild revisionsrapport. Några mindre avvikelser har 
noterats vilka hanterats direkt med förvaltningen.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en orga-
nisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter 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 2021. 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. 
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Överförmyndarnämnden
Verksamhet och ekonomi
Överförmyndarnämndens uppdrag är att hjälpa invånare i be-
hov av god man eller förvaltare. Under 2021 har överförmyn-
darnämnden haft följande inriktning: ”Digitalisera gode mäns 
och förvaltares ekonomiska redovisningar för att skapa en 
mer effektiv och rättssäker hantering.”

Nämnden arbetar för att öka antalet digitala ekonomiska re-
dovisningar för gode män och förvaltare. Antalet inlämnade 
digitala redovisningar uppgår till 31 procent. Det är en ökning 
med 5 procent jämfört med 2020 då 26 procent av redovis-
ningarna var inlämnade digitalt. 

Inom nämndens verksamhetsområde har digitalisering 
särskilt granskats under året. Resultatet av granskningen har 
rapporterats till nämnden i en årsrapport.

Nämnden redovisar ett underskott om 611 tkr. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2021 i allt väsentligt är förenligt 
med den verksamhetsinriktning som fullmäktige fastställt. 
Nämnden bedöms i allt väsentligt ha bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfred-
ställande sätt. 

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

• process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
kontrollplan.  

Resultatet av granskningen har rapporterats till nämnden i 
en årsrapport. 
 
Det bör också noteras att överförmyndarnämndens verk-
samhet årligen granskas av Länsstyrelsen. Inspektionen från 
Länsstyrelsen visar att det generellt är god ordning i akterna 
och att akterna är överskådliga och välskötta. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en or-
ganisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter 
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 2021.

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
Val- och demokratinämndens uppdrag är att genomföra val i 
Helsingborg enligt bestämmelser i regeringsformen, vallagen 
och annan relevant lagstiftning.

Nämnden redovisar ett underskott om 91 tkr.
Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2021 i allt väsentligt är förenligt 
med den verksamhetsinriktning som fullmäktige fastställt. 
Nämnden bedöms ha bedrivit verksamheten på ett ändamål-
senligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Räkenskaper
Inga särskilda iakttagelser av väsentlig karaktär har noterats 
vid granskning av räkenskaperna 2021. 

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
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungas uppväxt, 
vidare studier, arbete och ett hållbart liv. Under 2021 har barn- 
och utbildningsnämnden haft följande inriktning: ”Kunskap 
och lärande är fokus för stadens förskolor och skolor. Alla 
barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas och 
nå målen. Särskild vikt ska läggas vid kunskaper i språk och 
matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag. Barn 
och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga 
utveckling och utveckla sin lust att lära. De ska rustas för en 
framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati och 
människors lika värde är centrala begrepp.”

Förvaltningen rapporterar löpande till nämnden om det 
arbete som görs utifrån inriktningen. Rapportering sker även i 
kvalitetsrapporter för verksamheterna. 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett specifikt uppdrag. 
Att genomföra trygghetsskapande åtgärder 2021 innebä-
rande implementering av riktlinjer och rutiner för en drogfri 
skoltid och skolmiljö. Uppdraget är återredovisat till nämnden 
och till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har för 2021 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.

 

Vad gäller det första målet definieras hög frånvaro när den 
överstiger 15 procent oavsett om den är giltig eller ogiltig. 
Läsåret 2017/2018 uppgick frånvaron till 11,6 procent i 
grundskolan och 45,3 procent i gymnasieskolan. Utfall för 
grundskolan läsåret 2020/2021 är 20 procent och för gymna-
sieskolan 40 procent. 

Vad gäller det andra målet uppnås detta. Referensvärdet är 
att 81,6 procent av grundskoleeleverna uppnådde behörighet 
till gymnasieskolan efter läsåret 2017/2018. Årets resultat 
efter läsåret 2020/2021 är att 84, 8 procent är behöriga till 
gymnasieskolan.

Vad gäller det tredje målet uppnås detta. Referensvärdet 
från 2017/2018 är 67,5 procent och för det senaste läsåret 
2020/2021 uppgick andelen till 70,8 procent. 

Det bör noteras att målen inte ska nås förrän 2022. 

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
har särskilt under året granskats: 

• tillämpning av barnkonventionen

• kränkande behandling och diskriminering

• kommunala aktivitetsansvaret.

Resultatet av granskningarna har rapporterats till styrelsen i 
en årsrapport. Vad gäller arbetet med tillämpning av barnkon-
ventionen har rapportering skett i särskild revisionsrapport 
vilken nämnden yttrat sig över. 

Några avvikelser har noterats vilka hanterats direkt med 
förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott 
om 17,2 mnkr för 2021. De största orsakerna till budget-
avvikelsen beror på ökade intäkter. De mest avgörande är 
statsbidrag för kompensation av sjuklöner på 17 mnkr samt 
riktat statsbidrag för insatser i grundskolan, den så kallade 
skolmiljarden på cirka 17 mnkr. 

Investeringsbudgeten redovisar ett överskott om 10,2 mnkr i 
förhållande till budget. 

3.3 Revisorsgrupp 2
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Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2021 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 tillfredställan-
de sätt. 

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

• Process, uppföljning och rapportering av nämndens 
interna kontrollplan 

• Hantering av elevdatorer

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 or-
ganisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter 
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 fö-
reskrifter 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
Revisionen har i samband med granskning av nämndens rä-
kenskaper noterat att nämnden inte tillämpat RKR:s rekom-
mendation ”R2 Intäkter” för redovisning av schablonersätt-
ning som betalas ut av Migrationsverket. Resultateffekten 
uppgår till 13,8 mnkr med vilket resultatet försämrats. Övriga 
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. Avvikelse finns rörande RKR:s rekommendation ”R2 
Intäkter”.

Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhet och ekonomi
Vård- och omsorgsnämndens uppdrag är att arbeta för att 
äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande. Vård- och omsorgs-
nämnden har under 2021 haft följande inriktning: ”I Helsing-
borg ska människor i alla åldrar kunna leva ett självständigt 
och aktivt liv med god livskvalitet. Invånarna ska erbjudas 
digital service och välfärdsteknik i framkant. De förebyggan-
de insatserna ska öka”.

Kommunfullmäktige har för 2021 beslutat om ett mål för 
vård- och omsorgsnämnden:

• helsingborgarna ska 2021 vara mer nöjda än genomsnit-
tet i riket med sin vård och omsorg.

Målet bedöms utifrån den brukarundersökning som Social-
styrelsen gör varje år. Under 2021 har denna dock inte gjorts 
avseende äldreomsorg. Nämnden har därför inte kunnat få 
något svar avseende de tre områdena vårdboende, hemvård 
och hemservice som avser äldreomsorgen. Inom funk-
tionshinderområdet så genomfördes undersökningen som 
planerat så för de fem områdena här finns det ett utfall. För 
verksamheterna Daglig verksamhet och Personlig assistans 
så är helsingborgarna mer nöjda än genomsnittet i riket. För 
verksamheterna Boendestöd SoL, Gruppbostad och Service-
bostad är dock kundnöjdheten något lägre än genomsnittet 
för riket. 

Nämnden redovisar ett överskott om 77,4 mnkr i förhållande 
till nämndens budget för 2021. Resultatet beror främst av att 
nämnden har fått väsentligt ökade intäkter under 2021 (ökat 
kommunbidrag med 75 mnkr samt 85 mnkr i statsbidrag). 
Vidare att volymerna avseende hemvård, hemsjukvård och 
hemservice ligger fortsatt ca 20 % lägre än före pandemin 
och att budgeterade verksamhetssatsningar och utveck-
lingsprojekt av olika anledningar blivit försenade. 

Investeringsbudgeten överskrids med 9 mnkr. Budgeten är 
satt till 8 mnkr medan utfallet är 17,2 mnkr. Överskridandet 
är hänförbart till utbyggnaden av WiFi-nätverken men också 
investeringar i inventarier bland annat i samband med att 
staden tagit över driften av tre vårdboenden under 2020 och 
ett under 2021.

Budgetöverskridandena för investeringar har de senaste åren 
legat mellan 60 % till över 100 % vilket inte är acceptabelt. 
Totalt har nämnden under de senaste sex åren ianspråktagit 
mer än 40 mnkr vilka fullmäktige inte lämnat budget för.  
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Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga och ekonomiska resultat för 2021 är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. Undantag finns vad gäller överskridande av inves-
teringsbudget.

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

• process, uppföljning och rapportering av nämndens 
interna kontrollplan 

• rehabilitering och arbetsanpassning

• hemvård

• beredskap vid oplanerade avbrott i trygghetslarm

• brandskyddsarbete

• uppföljning av tidigare granskning avseende samverkan 
vid nybyggnation

• uppföljning av tidigare granskning avseende avtalshante-
ring.

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

Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden har en or-
ganisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter 
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 fö-
reskrifter 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 2021. 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 upp-
rättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed. 

Socialnämnden
Verksamhet och ekonomi
Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som 
behöver socialt stöd att bli självständiga i livet så att de kan 
ta en aktiv del i samhället. Socialnämnden har under 2021 
haft följande inriktning: ”Vi vill arbeta för en trygg stad där so-
cialt utsatta barn och ungdomar får bättre förutsättningar att 
lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd 
till dem och deras familjer. Digital socialtjänst ska erbjudas 
invånarna när och var de vill. Stödet till barn, unga och vuxna 
ska utvecklas genom invånarnas delaktighet och medska-
pande för att möjliggöra en kunskapsbaserad socialtjänst”
Kommunfullmäktige har för 2021 beslutat om tre mål för 
socialnämnden:

• barn som placeras i jourhem ska vid behov erhålla ett 
familjehem inom högst 6 månader

• under 2021 ska minst 70 procent av invånarna som an-
vänder sig av socialförvaltningens tjänster uppleva att det 
stöd de har fått har varit till nytta

• under 2021 ska minst 95 procent av de ungdomar som 
dömts till ungdomstjänst eller ungdomsvård fullfölja sin 
påföljd.

Vad gäller det första målet så uppfylls inte detta. Utfallet 
för 2021 är att 68 procent har erhållit ett familjehem inom 6 
månader. Den huvudsakliga orsaken till att nämnden inte når 
målet är svårigheten att rekrytera jour- och familjehem. 

Vad gäller det andra målet så uppnås det. Resultatet baseras 
dels på intervjuer där 73 procent upplevde att det stöd de 
fått har varit till nytta och dels på enkäter där 100 procent 
ansåg att stödet varit till nytta. Vi har dock noterat att under-
laget är synnerligen litet. Det rör sig om 15 intervjuer och 10 
enkätsvar. Förvaltningen hade under 2021 totalt 5 920 unika 
individer vilka varit i kontakt med förvaltningen. 

Vad gäller det tredje målet uppfylls inte detta. Resultatet för 
året blev 93 % jämfört med målvärdet 95 %. 

Inom nämndens verksamhetsområde har särskilt under året 
granskats:

• tillämpning av barnkonventionen. 

• arbetet med att förebygga, stödja och behandla personer 
med spelmissbruk.

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Vad gäller arbetet med tillämpning av barn-
konventionen har rapportering skett i särskild revisionsrap-
port. Granskningen visar att nämnden har en god följsamhet 
mot de intentioner som finns i konventionen. 
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Nämnden redovisar ett underskott om 12,4 mnkr i förhållan-
de till budget. Underskotten finns inom två verksamhetsom-
råden, dels Barn, unga och familj och dels Vuxen.

Investeringsbudgeten redovisar ett överskott om 2,5 mnkr. 

Stadsrevisionen kan konstatera att nämndens ekonomiska 
resultat inte är i överensstämmelse med fullmäktiges budget. 
Nämnden har dock under året visat på en god prognossä-
kerhet då utfallet för helår väl överensstämmer med det 
prognosticerade resultatet vid delårsrapporten. Vidare har 
nämnden fattat beslut om åtgärder, både på kort och på lång 
sikt, för att komma till rätta med underskotten. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga och ekonomiska resultat för 2021 är förenligt 
med de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige 
fastställt. 

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

• process, uppföljning och rapportering av nämndens interna 
kontrollplan

• arbetet med att förebygga, förhindra och hantera hot och 
våld mot anställda

• ekonomiskt stöd till föreningar

• uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljning 
av privata utförare.

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden i 
en årsrapport. Vad gäller arbetet med att förebygga, förhindra 
och hantera hot och våld mot anställda så har denna rappor-
terats i en särskild revisionsrapport ställd till nämnden. Några 
mindre avvikelser har noterats i övriga granskningar 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 2021. 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 upp-
rättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.

Arbetsmarknadsnämnden
Verksamhet och ekonomi
Arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att vara möjliggörare 
för vuxna att komma i arbete. Arbetsmarknadsnämnden har 
under 2021 haft inriktningen ”Fler invånare med ekonomiskt 
bistånd ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Vi 
möter invånarna på olika sätt, med tydliga förväntningar och 
med ett tydligt arbetsfokus, även i stadsdelarna för att på så 
sätt bidra till ett mer integrerat och tryggt Helsingborg med 
livskvalitet för alla.

Kommunfullmäktige har för 2021 beslutat om tre mål för 
arbetsmarknadsnämndens verksamhet: 

• att minst 285 ungdomar med ekonomiskt bistånd ska gå 
till arbete eller studier under 2021

• att antalet invånare med ekonomiskt bistånd under 2021 
ska minska till högst  3 000

• att antalet hushåll med barn med ekonomiskt bistånd un-
der 2021 ska minska så att antalet barn blir högst 1 890,

Vad gäller det första målet så uppnås detta. Totalt har 298 
ungdomar avslutats till arbete eller studier under året. Detta 
är en ökning med 11 personer jämfört med 2020.

Vad gäller det andra målet så uppnås även detta. Antalet 
vuxna bidragsindivider uppgår till 2 890 i december 2021.

Även det tredje målet uppnås. Nämnden redovisar i decem-
ber 2021 totalt 1 853 barn i hushåll med ekonomist bistånd.
Nämnden redovisar ett överskott om 60,5 mnkr i förhållande 
till budget. Resultatet är i huvudsak hänförbart till utbetalning 
av ekonomiskt bistånd som redovisar ett överskott om 60,1 
mnkr. 

Investeringsbudgeten redovisar ett överskott om 1,7 mnkr. 
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Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2021 i allt väsentligt är förenligt med 
de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige fast-
ställt. Nämnden bedöms i allt väsentligt ha bedrivit verksam-
heten 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 

• ekonomiskt stöd till föreningar

• kränkande behandling och diskriminering

• uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljning 
av privata utförare.

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
Revisionen har i samband med granskning av nämndens 
räkenskaper noterat att nämnden inte tillämpat RKR:s 
rekommendation ”R2 Intäkter” för redovisning av schabloner-
sättning som betalas ut av Migrationsverket. Resultateffekten 
uppgår till 23,6 mnkr med vilket resultatet försämrats. Övriga 
mindre avvikelser har hanterats direkt med förvaltningen.

Övriga mindre avvikelser har hanterats direkt med förvalt-
ningen.

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. Avvikelse finns rörande RKR:s rekommendation ”R2 
Intäkter”. 

Kulturnämnden
Verksamhet och ekonomi
Kulturnämndens uppdrag är att utveckla och främja kultur-
upplevelser, kunskap och bildning som bidrar till nya insikter, 
reflektion och god livskvalitet. Kulturnämnden har under 
2021 haft följande inriktning: ”I samverkan med andra aktörer 
utveckla kulturen i hela Helsingborg, i staden såväl som på 
landsbygden, så att den möter invånarnas behov av kultur-
upplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor samt 
ökar delaktigheten i kulturlivet. Detta med speciellt fokus på 
barn och unga”.

Kommunfullmäktige har för 2021 beslutat om två mål för 
kulturnämndens verksamhet.

• 2021 ska 8 400 elevtimmar, inom Helsingborgs kultursko-
la, vara förlagda ut-anför Dunkers kulturhus

• 2021 ska Helsingborgs bibliotek öka verksamheten för 
barn och unga, i områden som är underrepresenterade, 
med 150 timmar jämfört med 2020.

Vad gäller det första målet så har det uppnåtts. Nämnden 
redovisar att 8 447 timmar varit förlagda utanför Dunkers 
kulturhus.

Vad gäller det andra målet så uppnås det inte. Målvärdet 
som nämnden har arbetat mot är 812 timmar, men resultatet 
visar ett utfall om 423 timmar. En förklaring som anges är 
att det varit svårt att genomföra dessa aktiviteter till följd av 
pandemin.

Nämnden redovisar ett överskott mot budget med 874 tkr. 
Överskott finns också i investeringsbudgeten där 4 mnkr av 
budgeterade 13 mnkr har använts.

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2021 i allt väsentligt är förenligt med 
de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige fast-
ställt. Nämnden bedöms i allt väsentligt ha bedrivit verksam-
heten 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 

• ekonomiskt stöd till föreningar

• hantering av stadens konstsamling

• uthyrning av musikinstrument.
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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 2021. 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
Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fri-
tidsaktiviteter som främjar ett fysiskt aktivt liv och en socialt 
hållbar livsstil. Under 2021 har idrotts- och fritidsnämnden 
haft följande inriktning: ”Barn och unga är vår prioriterade 
målgrupp. Verksamheten 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. Vi 
ska skapa ökade möjligheter för spontanidrott och utforma 
mötesplatser med ett helt nytt innehåll med fokus på unga. Vi 
ska spela en aktiv roll i stadens trygghetsskapande arbete.”

Utöver idrotts- och fritidsnämndens övergripande inrikt-
ning har fullmäktige beslutat om ett specifikt uppdrag för 
nämnden. Detta har innefattat att genomföra trygghetsska-
pande åtgärder 2021 genom att ”Utveckla och samordna den 
uppsökande verksamheten inom Fritid Helsingborg”. Vi har 
noterat att uppdraget är genomfört. 

Kommunfullmäktige har beslutat om två mål för idrotts- och 
fritidsnämnden. Målen ska vara uppfyllda vid mandatperio-
dens slut år 2022. Målen är att: 

• minst 80 procent av all bokningsbar tid på vardagar i 
sporthallar för föreningslivet ska vara bokad vid utgången 
av 2022. 

• fritid Helsingborg ska till 2022 utveckla nya verksamhets-
former för att skapa ett bredare utbud. 

Vad gäller målet om beläggningsgrad är detta inte uppfyllt 
för verksamhetsåret 2021. Beläggningsgraden har dock ökat 
från 66 % år 2020 till 76 % år 2021. Målet har varit svårt att 
uppfylla till följd av effekterna av pandemin.

Gällande idrotts- och fritidsnämndens andra mål, att utveckla 
nya verksamhetsformer för att skapa ett bredare utbud, har 
fler steg tagits. Bland annat har utvecklingen av digitala och 
semi-digitala aktiviteter fortsatt. 

Det bör noteras att målen inte ska nås förrän 2022. 
Inom nämndens verksamhetsområde har särskilt under året 
granskats tillämpning av barnkonventionen. Rapportering har 
skett i särskild revisionsrapport. 

Nämnden redovisar ett överskott om 1,3 mnkr jämfört med 
budget.

Investeringsbudgeten redovisar ett överskott om 2,3 mnkr. 

Sammantaget bedömer revisorerna att nämndens verksam-
hetsmässiga resultat för 2021 i allt väsentligt är förenligt med 
de mål och den verksamhetsinriktning som fullmäktige fast-
ställt. Nämnden bedöms i allt väsentligt ha bedrivit verksam-
heten 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 

• ekonomiskt stöd till föreningar

• uppföljning av tidigare granskning avseende uppföljning 
av privata utförare.

Resultatet av granskningarna har rapporterats till nämnden 
i en årsrapport. Några mindre avvikelser har noterats vilka 
hanterats direkt med förvaltningen.
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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 2021. 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 följ-
samhet till ägardirektiven. Övergripande gemensam gransk-
ning i flertalet av bolagen har varit att granska om bolagen 
säkerställt en ändamålsenlig styrning av bolagets klimat- och 
energiarbete.

Generellt bedömer lekmannarevisorerna att bolagen arbetar 
i enlighet med sina uppdrag, att de har en tillräcklig intern 
kontroll och att de följer ägardirektiven. 
. 
 

 

3.4 Lekmannarevisionen
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I bilagorna 1 och 2 finns granskningsrapporterna och revisionsberättelserna för stadens bolag samlade.

Granskningsrapporter och revisions berättelser avseende stadens bolag

Stadens bolag Org nummer Ägarandel procent
Helsingborgs Stads Förvaltning AB 556007-4634 100
- Helsingborgshem AB 556048-0674 100
- - Helsingborgshem Komplement AB 556932-8254 100
- - Helsingborgshem Förvaltning Två AB 556932-8239 100
- - Helsingborgshem Förvaltning Tre AB 556932-8213 100
- - - Helsingborgshem Tre AB 559308-0822 100
- Helsingborgs Hamn AB 556024-0979 100
- Helsingborg Arena och Scen AB 556870-7607 100
- Öresundskraft AB 556089-7851 100
- - Öresundskraft Kraft & Värme AB 556501-1003 100
- - Öresundskraft Företagsmarknad AB 556573-6906 100
- - Öresundskraft Marknad AB 556519-7679 100
- - Pingday AB 559266-1069 100
- - - Bjuvs Stadsnät AB 559052-7494 15
- - Modity Energy Trading AB 556643-4410 50
- - Utvecklingsklustret Energi AB 559139-0199 20
- - -Power2 U Sweden AB 559164-0999 100
- - -Primrock AB 559172-2706 50
- - -Bright Energy AB 556864-8231 15
- - - Emulate Energy AB 559257-6150 6,75
- - EVereg AB 559000-6994 33
- - - Mer Sweden AB 559000-7075 49
- Nordvästra Skånes Renhållnings AB 556217-4580 52
- - Vera Park Circularity AB 556875-8493 100
- - Liquidgas Biofuel Genesis AB 556588-8392 33
- Nöjesparken Sundspärlan Aktiebolag  556215-2297 43
- Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 9 AB 559095-2502 100
- Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB 556870-4117 100
- - Tegskiftet 2 AB 556680-1501 100
- - Sobeln 28 AB 556930-0279 100
- - Kuriren 2 AB 556748-8431 100
- - Kuriren 6 AB 556738-0760 100
- - Helsingborgs Stads parkeringsaktiebolag 556824-6366 100
- - Lummern 4 AB 556660-4517 100
- - Vårdfastigheter i Helsingborg AB 556462-0929 100
- - Idemax AB 556878-8979 100
- - Asien 21 AB 559146-7948 100
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 556765-3786 12,5
- Sweden Water Research Aktiebolag 556945-8945 33 
Sydvatten Aktiebolag 556100-9837 15
- Sweden Water Research Aktiebolag 556945-8945 33
Folkparken 1 AB 556790-5624 100
Svenska Kommun Försäkrings AB 516406-0039 13,09
Inera AB 556559-4230 0,2
Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 559257-3132 42
- Ängelholms Flygplats AB 556814-2896 100
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