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Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet
som bedrivits i nämnder och bolag. Stadsrevisionen i Stockholm stad granskar nämnders och styrelsers
ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt kommunfullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen
omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.
I årsrapporter för nämnder och bolagsstyrelser sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets
granskningar och bedömningar av verksamheten. Granskningar som genomförs under året kan också
publiceras som projektrapporter.
Publikationerna finns på stadsrevisionens webbplats, start.stockholm/revision. De kan också beställas från
revisionskontoret, revision.rvk@stockholm.se.
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Årsrapport 2020
Revisorerna i revisorsgrupp 3 har avslutat revisionen av Älvsjö
stadsdelsnämnds verksamhet under 2020. Verksamhet har bedrivits
inom Älvsjö stadsdelsnämnd till och med 30 juni 2020 då nämnden
avvecklades. Stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och
Älvsjö fördes samman den 1 juli 2020 till en, gemensam stadsdelsnämnd.
Revisorerna har den 25 mars 2021 behandlat en sammanfattad
årsrapport och överlämnar den till Hägersten-Älvsjö för kännedom.

På uppdrag av revisorerna i revisorsgrupp 3.

Bosse Ringholm
Ordförande

Stadsrevisionen
Revisionskontoret
Hantverkargatan 3 D, 1 tr
Postadress: 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
Fax: 08-508 29 399
start.stockholm/revision

Åsa Hjortsberg Sandgren
Sekreterare

Årets granskning
Den 20 april 2020 beslutade kommunfullmäktige att stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö skulle föras samman
den 1 juli 2020. Under 2020 har endast en översiktlig granskning
genomförts av Älvsjö stadsdelsnämnd som avvecklades som nämnd
den 30 juni 2020.
Älvsjö stadsdelsnämnds verksamhet fördes över till den nya
nämnden Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd från och med 1 juli
2020. Granskning av verksamhet och ekonomi, intern kontroll samt
uppföljning av rekommendationer lämnade till Älvsjö tidigare år
har följts upp inom ramen för årets granskning av Hägersten-Älvsjö.
Genomförd granskningen redovisas i årsrapport för HägerstenÄlvsjö 2020.
Räkenskaper
Räkenskaperna per den 30 juni 2020 bedömdes ge en rättvisande
bild av verksamhetens resultat och ekonomisk ställning. Räkenskaperna var upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.
Avstämning har även gjorts av att utgående balanserna per 30 juni
2020 i Älvsjö stämde överens med ingående balanserna per 1 juli
2020 i nya nämnden Hägersten-Älvsjö.

