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Revisionskontoret  

Sammanfattning av granskningsrapport 
Granskning av nedskrivningsbehov Helsingborgs lasarett 
 

              Rapporten finns tillgänglig på www.skane.se/revisionen 

Uppdrag och syfte 
KPMG har på revisorernas uppdrag och som 
ett led i redovisningsrevisionen genomfört en 
översiktlig granskning av redovisningen av 
anläggningsinvesteringarna i Helsingborg 
med bäring på bokförda värden. 

Bakgrund 
I april 2021 beslutade regionstyrelsens 
arbetsutskott att avbryta investeringarna på 
Helsingborgs Lasarett för att i stället planera 
för ett nytt sjukhus i de östra utkanterna av 
staden. Samtidigt har stora belopp investerats 
i den gamla anläggningen de senaste åren. 
Beslutet innebär att en tidsgräns för det gamla 
sjukhusområdet fastlagts. Det innebär att det 
kan vara så att de beräkningar om ekonomisk 
livslängd som ligger till grund för planenliga 
avskrivningar måste göras om och det är 
även möjligt att bokförda värden på 
anläggningstillgångar måste skrivas ned med 
anledning av det nyligen fattade beslutet.  

Syftet med denna granskning är att bedöma 
om rutinen för omprövning av ekonomisk 
livslängd avseende materiella anläggnings-
tillgångar är utformade på ett ändamålsenligt 
sätt och om den interna kontrollen är 
tillfredsställande. Granskningen omfattar 
endast anläggningstillgångar som ingår i 
Helsingborgs Lasaretts bokförda värde.  

Granskningen omfattar servicenämnden och 
regionstyrelsen. 

Resultat av granskningen 
Den sammanfattande bedömningen är att 
rutinerna för redovisning av nedskrivning av 
materiella anläggningstillgångar för 
Helsingborgs Lasarett i allt väsentligt är 
utformade på ett ändamålsenligt sätt. 

Bedömningen grundas i att det finns lämpliga 
anvisningar, system och rutiner på plats samt 
även utfallet av den externt utförda fastighets-
värderingen sett i relation till de bokförda 
värdena på fastigheterna och planerna för 
den fortsatta användningen av dessa. 

Bedömningen efter genomförd granskning är 
att det finns systemstöd kopplat till 
omprövning av livslängd och uppföljning av 
kostnader av materiella anläggnings-
tillgångar. Dock borde det finnas simulerings-
möjligheter för olika avskrivningstider i 
ekonomisystemet Raindance.  

Utifrån genomförd granskning lämnas 
följande rekommendation: 

• Undersök om det går att förbättra 
möjligheterna att simulera 
avskrivningstider i Raindance. 


