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Till årsstämman i Stockholms Stadshus AB 
Organisationsnummer 556415-1727 
 
 
Till fullmäktige i Stockholms stad för kännedom 
  

GRANSKNINGSRAPPORT 

Jag, av fullmäktige i Stockholms stad utsedd lekmannarevisor, har 

granskat Stockholms Stadshus ABs verksamhet under 2020.  

 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmanna-

revisorn. 

 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gäl-

lande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern 

kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 

uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verk-

samheten.  

 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, 

god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revis-

ionsreglemente samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardi-

rektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och om-

fattning som behövs för att ge rimlig grund för min bedömning. 

 

Jag bedömer sammantaget att moderbolaget delvist har skött 

bolagskoncernens verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Ett av 

kommunfullmäktiges tre inriktningsmål bedöms som delvist 

uppfyllt. Jag bedömer att moderbolaget från ekonomisk synpunkt 

har skött bolagskoncernens verksamhet på ett tillfredsställande sätt.  

 

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.  

 

Stockholm (signeras elektorniskt)  

 

 

 

Ulf Bourker Jacobsson 

Av kommunfullmäktige i Stockholms stad  

utsedd lekmannarevisor 
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