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i Stockholms stad 

 

REVISORERNAS BEDÖMNING AV DELÅRS-

RAPPORT 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 

delårsrapport per 31 augusti 2019 är förenligt med de mål fullmäktige beslu-

tat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god eko-

nomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.   

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 

inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Gransk-

ningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och redovi-

sas i bifogad revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2019-08-31. 

I budgeten för 2019 har kommunfullmäktige fastställt tre inriktningsmål och 

12 verksamhetsmål som konkretiserar inriktningsmålen. Kommunstyrelsen 

bedömer att samtliga inriktningsmål kommer att uppnås helt samt att nio av 

verksamhetsområdesmålen kommer att uppnås helt och tre delvis. 

Kommunstyrelsen gör även bedömningen att staden kommer att uppfylla 

kraven för god ekonomisk hushållning för helåret 2019. I vår översiktliga 

granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

revisorer anledning att bedöma att resultatet väsentligt avviker från de mål 

fullmäktige beslutat. Vi noterar dock att det finns risk för att bostadsproduk-

tionen inte når upp till de politiska målsättningarna. Kommunstyrelsen anger 

ändrade marknadsförhållanden som orsak till de avvikelser som redovisats. 

 
Vad gäller de av fullmäktige fastställda sex finansiella målen 2019 uppfylls 

fem av dessa helt. Målet om prognossäkerheten är möjligt att mäta först vid 

årets slut. För helåret 2019 är vår bedömning att förutsättningarna är goda för 

att de finansiella målen i allt väsentligt kommer att uppfyllas. 
 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad enligt god redo-

visningssed och enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. Det har 

inte framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten inte 

ger en rättvisande bild. Delårsboksluten för nämnderna bedöms i allt 

väsentligt ge en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet per 2019-08-31. 

De sammanställda räkenskaperna ingår i delårsrapporten för staden och 

resultatet bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

 
Stockholm den 19 november 2019 
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