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Förord av ordförandena

Vi revisorer har, på kommunfullmäktiges uppdrag, granskat samtliga nämnder och styrelser 
i den omfattning som följer av god revisionssed. 

Vi kan konstatera att flertalet av stadens verksamheter bidrar till måluppfyllelse vad 
gäller fullmäktiges mål.  Flertalet nämnder har också en god styrning, kontroll och uppfölj
ning av sin verksamhet och det finns en följsamhet mot lagstiftning och god redovisnings
sed vad gäller nämndernas räkenskaper. Vissa avvikelser finns bl.a. när det gäller överför
myndarnämnden som har en bristande måluppfyllelse för nämndens kärnverksamhet, vilket 
vi även konstaterade föregående år. Överförmyndarnämnden brister även vad gäller intern 
kontroll och budgethållning. Inom stadens bolag råder god ordning. 

För staden som helhet är två av fyra inriktningsmål delvis uppfyllda. I likhet med 
föregående år noterar vi att den negativa utvecklingen av resultatet för elever som har 
mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar fortsätter. Det genomförs olika 
satsningar inom utbildningsnämnden för förbättrad måluppfyllelse. Det är viktigt att 
säkerställa att de satsningar som genomförs får effekt. 

Under 2015 har vi genomfört flera granskningar som berör stadens bostadsbyggande. 
Den granskning som genomförts av delmålet om 40 000 bostäder under perioden 
2014–2020 visar att det finns förutsättningar för en god kontroll avseende samordning och 
styrning vad gäller bostadsbyggandet. Vi noterar dock att det bl.a. finns en risk i att närmare 
70 procent av planerade bostäder har planerad byggstart under åren 2018–2020. Våra 
granskningar visar också på behov av åtgärder för att säkerställa tillgången till bostäder med 
särskild service. 

I staden genomförs stora investeringar. Vi noterar att planerade investeringar inte 
genomförts i den omfattning som budgeterats och anledningen till detta anges framför allt 
bero på tidsförskjutningar. Det är viktigt med en analys och redovisning av vilka konse
kvenser dessa tidsförskjutningar får för stadens ekonomi och finansiering.

I denna årsredogörelse gör vi en kortfattad sammanfattning av granskningen för kom
munstyrelsen, nämnder och bolag. Framför allt kommenteras granskning där avvikelser 
finns och där förbättringsområden har identifierats.
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Samlad bedömning

Vi har för år 2015 granskat om verksamheten inom 
kommunstyrelsen och nämnder sköts på ett ända
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds
ställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och 
om den interna kontrollen är tillräcklig.

När det gäller stadens bolag har lekmannareviso
rerna granskat om bolagens verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till
fredsställande sätt samt om den interna kontrollen är 
tillräcklig.

Generella kriterier för granskning och bedöm
ningar liksom det samlade resultatet av gjorda 
bedömningar, framgår av upprättade årsrapporter. 
Utöver årsrapporterna har också ett antal projekt
rapporter tagits fram under året, vilka sammanfattas 
i denna årsredogörelse.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra inriktnings
mål, ett ytterligare mål jämfört med 2014 sam tidigt 
som målen har omformulerats. Inriktnings målen är 
verksamhetsövergripande och gäller sam tliga nämn
der och bolag. De beslutade inriktningsmålen är:
• Ett Stockholm som håller samman
• Ett klimatsmart Stockholm
• Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
• Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Utifrån fastställda inriktningsmål har kommun
fullmäktige beslutat om 25 verksamhetsmål som 
konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till 
verksamhetsmålen har fullmäktige fastställt ett antal 
indikatorer. Utöver verksamhetsmålen har sex finan
siella mål fastställts.

Vi har vid den årliga granskningen av stadens 
nämnder och bolag bedömt i vilken omfattning de 
bidragit till att uppnå kommunfullmäktiges verk
samhetsmål. Detta har bl.a. skett genom att vi har 
granskat hur nämnder och bolag har arbetat med 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål med till
hörande indikatorer och aktiviteter. Målbedöm
ningar per nämnd och bolag utvecklas i respektive 
nämnds och bolags årsrapport.

Sammantaget bedömer stadsrevisionen att 
kommunstyrelsen delvis bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. 
Bedömningen grundar sig på att två av de fyra 
inriktnings målen som kommunfullmäktige fast
ställt är uppfyllda. Vi bedömer att inriktningsmålen 
Ett klimat smart Stockholm och Ett ekonomiskt håll-
bart Stockholm har uppnåtts. Inriktningsmålen Ett 
Stockholm som håller samman och Ett demokratiskt 
hållbart Stockholm uppnås delvis. Från ekonomisk 
synpunkt har verksamheten bedrivits på ett tillfreds
ställande sätt. Den interna kontrollen bedöms ha 
varit tillräcklig.

Stadsrevisionens samlade bedömning är att sta
dens årsredovisning i allt väsentligt uppfyller kraven 
på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt 
god redovisningssed. Utifrån genomförd gransk
ning av nämndernas bokslut för år 2015 bedöms alla 
nämnder utom två ha rättvisande räkenskaper. Samt
liga bolag bedöms ha rättvisande redovisning.

Stadsrevisionens bedömning är att resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
som fullmäktige fastställt. Stadsrevisionen konstate
rar att samtliga sex finansiella mål har uppnåtts. 

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar 
samtliga 31 nämnder och dess ledamöter ansvars
frihet för nämndernas verksamhet år 2015.

Nämndernas verksamhet

Vår granskning av Stockholms stads nämnder visar 
sammantaget att verksamheterna, i allt väsentligt, 
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, att den interna kon
trollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rätt
visande. Undantagna är stadsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden, överförmyndarnämnden, utbild
ningsnämnden samt stadsdelsnämnderna Farsta och 
Skärholmen, vilka kommenteras under respektive 
revisorsgrupp. 

revisorsgrupp 1 
Revisorsgrupp 1 granskar kommunstyrelsen, 
service nämnden, skönhetsrådet och valnämn
den samt samordnar koncern och bolagsgransk
ning. Gruppen behandlar också granskningar där 
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det finns ett samband på kommunövergripande nivå 
samt där det finns behov av samordning eller lik
formighet när det gäller nämndernas verksamhet. 

När det gäller kommunstyrelsens egen verksam
het, servicenämnden, skönhetsrådet och valnämn
den är vår bedömning att dessa har bedrivit verk
samheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen är tillräcklig. 

När det gäller kommunstyrelsens styrning, upp
följning och kontroll på en kommunöver gripande nivå 
hänvisas till avsnittet ovan avseende den samlade 
bedömningen samt kommunstyrelsens årsrapport.

revisorsgrupp 2 
Revisorsgrupp 2 granskar exploateringsnämnden, 
fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämn
den, kyrkogårdsnämnden, miljö och hälsoskydds
nämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, 
avfallsnämnden samt utbildningsnämnden.

Vi bedömer sammantaget att nämnderna i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ända
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds
ställande sätt. Nämndernas interna kontroll har 
varit tillräcklig och räkenskaperna är i allt väsent
ligt rättvisande. Några avvikelser finns vilka kom
menteras nedan.

Vad gäller utbildningsnämnden bedömer vi att 
nämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt tillfredsställande sätt. Bland annat nås 
inte kunskapsmålen inom grundskolan för an delen 
elever behöriga till nationella program och inte heller 
andelen elever som uppnått målen i alla ämnen. Även 
inom gymnasieskolan nås inte väsentliga kunskaps
mål. Dessutom fortsätter resultatspridningen att öka 
mellan skolor utifrån elevernas socioekonomiska för
utsättningar trots att utbildningsnämnden genomfört 
satsningar. Ett fåtal av de mål som handlar om elev
ernas trygghet, studiero och inflytande inom grund 
och gymnasieskolan har nåtts helt.

Vi bedömer att stadsbyggnadsnämndens ekono
miska resultat inte är helt tillfredsställande. Nämn
den överskrider sin budget med 13,7 mnkr, vilket 
motsvarar 8,3 procent av nettobudgeten. Vidare 
bedöms att nämndens interna kontroll inte har varit 
helt tillräcklig, vilket beror bl.a. på brister i prognos
arbetet och i den ekonomiska rapporteringen. 

För övriga nämnder har vi inte noterat några 
avvikelser som påverkar våra bedömningar. En sam
manställning av våra bedömningar för samtliga 
nämnder redovisas på sidan 7.

revisorsgrupp 3 
Revisorsgrupp 3 granskar samtliga stadsdelsnämn
der, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, 
äldre nämnden och överförmyndarnämnden. 

Vi bedömer sammantaget att nämnderna i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamåls
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enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. Nämndernas interna kontroll har varit tillräck
lig och räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. 
Några avvikelser finns, vilka kommenteras nedan.

Vad gäller överförmyndarnämnden bedöms att 
nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga 
resultat inte är tillfredsställande. Bedömningen grun
dar sig på att nämnden redovisar ett budgetunder
skott och en bristande måluppfyllelse för nämndens 
kärnverksamhet dvs. handläggningen av tillsyns
ärendena rörande gode män, förvaltare och förmyn
dare (ställföreträdare). Vidare bedöms att nämndens 
interna kontroll inte har varit tillräcklig. Det gäl
ler bl.a. brister avseende tillgänglighet och service
hantering och registrering av allmänna handlingar 
samt tillsynen av gode män och förvaltare. Nämn
den har inte vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidi
gare lämnade rekommendationer. Det finns brister i 
verksamheten som bl.a. kan påverka rättsäkerheten. 
I vissa delar indikerar årets granskningar att det har 
skett en försämring jämfört med tidigare år.

För socialnämnden bedömer vi att nämndens 
bokslut och räkenskaper inte är rättvisande, vilket 
beror på felperiodiseringar om 28,5 mnkr av icke 
prestationsbaserade bidrag utan krav på motpresta
tion/återbetalning samt bidrag från Migrationsverket 
avseende boendeplatser för 2015. Därmed ger balans 
och resultaträkningen inte en rättvisande bild. 

Vad gäller Farsta stadsdelsnämnd bedöms att det 
ekonomiska resultatet inte är helt tillfredsställande. 
Nämnden överskrider budget med 14,3 mnkr, vilket 
motsvarar 1 procent av nettobudgeten. 

För Skärholmens stadsdelsnämnd bedömer vi att 
nämndens bokslut och räkenskaper inte är helt rätt
visande, vilket beror på felperiodiseringar avseende 
intäkter från Migrationsverket för ensamkommande 
flyktingbarn om cirka 14 mnkr. Därmed ger balans 
och resultaträkningen inte en helt rättvisande bild. 

För övriga nämnder har vi inte noterat några 
avvikelser som påverkar våra bedömningar. En sam
manställning av våra bedömningar för samtliga 
nämnder redovisas på sidan 7. 

Stadshuskoncernens bolag 

Revisionskontoret har upprättat 17 gransknings
promemorior för bolagen som underlag till lekmanna
revisorernas granskningsrapporter. Lekmannarevi
sorerna har i enlighet med aktiebolagslagens 10 kap 
14 § lämnat sina granskningsrapporter (52 rappor
ter) till bolagsstyrelserna för vidare befordran till 
årsstämmorna.

Lekmannarevisorerna har inte i någon gransk
ningsrapport riktat kritik mot styrelsen eller VD. 
Under avsnitt Stadens bolag återfinns en översiktlig 
redovisning av lekmannarevisorernas granskningar.
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Kommunalförbund 

Revisionen av Storstockholms brandförsvarsförbund 
utförs av fyra förtroendevalda revisorer. Revisorerna 
biträds av en revisionsbyrå. Revisorerna har lämnat 
sin revisionsberättelse samt redogörelse för år 2015. 

Stiftelser 

Kommunfullmäktige utser ledamöter och revisorer i 
Stiftelsen Hotellhem, Skärgårdsstiftelsen, Stiftelsen 
Stockholms sjöfartshotell, Stiftelsen Barnens dag, 
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, Stiftelsen 
Tyrestaskogen samt Stiftelsen Handelshögskolan. 
Stiftelserna är självständiga och ingår inte i stadens 
årsbokslut. För varje stiftelse lämnar de förtroende
valda revisorerna en revisionsberättelse.
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Verksamhetens  
ändamålsenlighet och 

ekonomi 

Intern  
kontroll

Bokslut och 
 räkenskaper

Nämnd
Kommunstyrelsen
– egen verksamhet

 tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Servicenämnden  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

exploateringsnämnden  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Fastighetsnämnden  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

idrottsnämnden  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Kulturnämnden 
– avseende kulturförvaltningen

 tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Kulturnämnden 
– avseende stadsarkivet

 tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Kyrkogårdsnämnden  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

miljö- och hälsoskyddsnämnden  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Stadsbyggnadsnämnden  inte helt tillfredsställande 
(ekonomi)

 inte helt tillräcklig  rättvisande

trafiknämnden  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

avfallsnämnden  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Utbildningsnämnden  inte helt tillfredsställande 
(verksamhet)

 tillräcklig  rättvisande

arbetsmarknadsnämnden  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Socialnämnden  tillfredsställande  tillräcklig  inte rättvisande

Äldrenämnden  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Överförmyndarnämnden  inte tillfredställande  inte tillräcklig  rättvisande

Revisorernas bedömningar av fack nämndernas verksamhet under år 2015

Verksamhetens  
ändamålsenlighet och 

ekonomi 

Intern  
kontroll

Bokslut och 
 räkenskaper

Nämnd
Bromma  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

enskede-Årsta-vantör  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Farsta  inte helt tillfredsställande 
(ekonomi)  tillräcklig  rättvisande

Hägersten-Liljeholmen  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Hässelby-vällingby  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Kungsholmen  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

norrmalm  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

rinkeby-Kista  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Skarpnäck  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Skärholmen  tillfredsställande  tillräcklig  inte helt rättvisande

Spånga-tensta  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Södermalm  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Älvsjö  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Östermalm  tillfredsställande  tillräcklig  rättvisande

Revisorernas bedömningar av stadsdelsnämndernas verksamhet under år 2015
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Den årliga granskningen består av grundläggande 
granskning och fördjupad granskning. Fördjupade 
granskningar genomförs ofta som särskilda projekt. 
Projekten kan beröra en eller flera nämnder. Det 
genomförs också ett antal fördjupade granskningar 
per nämnd som redovisas i respektive nämnds års
rapport. Några av de genomförda granskning
arna lyfts fram nedan. Samtliga revisionsprojekt 
som genomförts under revisionsåret 2015 finns 
förtecknade i en av fakta rutorna. Övriga fördju
pade granskningar redo visas närmare i respektive 
nämnds årsrapport.

Barn och unga

grundskolans arbete med elever som 
riskerar att inte uppnå målen 
En uppföljande granskning har genomförts av 
utbildningsnämndens arbete med elever som ris
kerar att inte uppnå kunskapsmålen i grundskolan. 
Granskningen visar att nämnden har vidtagit åtgär
der i enlighet med tidigare lämnade rekommenda
tioner. Skolorna har bl.a. arbetat med att tydliggöra 
definitionen avseende särskilt stöd och tagit fram 
konkreta åtgärder för arbetet med detta. Utbild
ningsnämndens styrning och uppföljning av stödet 
till skolor med elever som riskerar att inte nå kun
skapsmålen behöver dock utvecklas ytterligare. 
Det gäller bl.a. att säkerställa att samtliga elever i 
behov av särskilt stöd får den stödinsats de har rätt 
till, att berörd personal på skolan känner till skill
naden mellan extra anpassningar och särskilt stöd 
samt att stöd insatser i form av extra anpassningar 
dokumenteras. 

Lässatsningen inom förskolan
Stadsrevisionen har granskat kulturnämndens arbete 
med den lässatsning som kommunfullmäktige har 
beslutat om för att stödja och stärka förskolans 
arbete med barns språkutveckling. Sammanfatt
ningsvis bedöms nämnden ha en tillräcklig styrning 
för att uppfylla lässatsningens övergripande upp
drag. Dock finns brister i nämndens budgetering och 
ekonomiska uppföljning.

Studieavbrott i gymnasiet 
En granskning har genomförts om utbildnings
nämnden har en tillräcklig uppföljning och kon
troll av avhoppen inom gymnasiet och om skolorna 
tillräckligt snabbt identifierar och erbjuder stöd till 
elever för att förhindra avhopp. Granskningen visar 
att uppföljning och kontroll av avhoppen inom gym
nasiet måste utvecklas. Nämnden och skolorna måste 
i större utsträckning samla in och analysera orsa
kerna till varför eleverna avbryter sina studier.

Lugn och studiero
En granskning av hur stadens grundskolor arbetar 
med att främja elevernas studiero visar att de skolor 
som granskningen omfattar i större utsträckning bör 
följa upp, sammanställa och analysera resultatet av 
de insatser som vidtas för att förbättra studieron.

Barnsäkerhet vid stadens fritidshem
Stadsrevisionens granskning av säkerheten vid sta
dens fritidshem visar att utbildningsnämnden behö
ver ta fram en uppföljningsstruktur för uppföljning 
av att elevgrupperna i fritidshemmen har en lämp
lig sammansättning och storlek samt att eleverna i 
övrigt erbjuds en god miljö. Skolornas säkerhets
arbete bör följas upp för att säkerställa att skolorna 
har fullgoda och likvärdiga säkerhetsrutiner. 

Samverkan kring barn som far illa eller 
riskerar fara illa
En uppföljande granskning har genomförts avseende 
samverkan kring barn som far illa eller riskera att fara 
illa, utifrån socialtjänst och skollagens krav samt sta
dens riktlinjer. Syftet har varit att bedöma om full
mäktiges riktlinjer implementerats och efterlevs samt 
hur samverkan fungerar mellan skolan och social
tjänsten. Granskningen har omfattat socialnämnden, 
utbildningsnämnden och två stadsdelsnämnder. Sam
verkan vad gäller återkoppling och information om 
enskilda ärenden fungerar bättre jämfört med tidigare. 
Det finns dock områden som kan förbättras. Gransk
ningen har visat att det för närvarande inte sker någon 
uppföljning av sam verkan mellan skola och social
tjänst samt att uppföljningsansvaret är otydligt.
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Revisionsrapporter 
2015:03 Stadens personal- och kompetensförsörjning
2015:04 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa
2015:05 Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning
2015:06 Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning
2015:07 investeringsprojektet tätskikt Sergels torg
2015:08 miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program
2015:09 grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen
2015:10 Planering och byggande av student bostäder

Fakta

idrott, kultur och mångfald – barn och ungdomar
En granskning har genomförts avseende samverkan 
och organisation för att säkerställa en god tillgång 
till utbud av idrotts och kulturaktiviteter för barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning och flickor 
med utländsk bakgrund samt riktade satsningar till 
områden där den fysiska aktiviteten är låg. Gransk
ningen har omfattat idrottsnämnden, kulturnämn
den och tre stadsdelsnämnder. Den sammanfattande 
bedömningen är att nämnderna bör utveckla en 
mer strukturerad och kontinuerlig samverkan med 
berörda privata aktörer, bolag och övriga nämnder 
för att säkerställa en god tillgång till och utveck
ling av utbudet för idrotts och kulturaktiviteter 
för de prioriterade målgrupperna. Idrottsnämnden 
genomför riktade satsningar till de prioriterade mål
grupperna och områden där den fysiska aktivite
ten är låg. Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna 
bör skapa en mer målgruppsinriktad och samord
nad kommunikation. De bör även utveckla upp
följningen för de prioriterade målgrupperna för att 
säkerställa ett rikt utbud som är tillgängligt för alla.

Socialtjänst 

Barnrättsperspektivet i social-
tjänstens handläggning
En granskning har genomförts av om nämnderna 
har en ändamålsenlig hantering av barn och ung

domsärenden och om barnrättsperspektivet beak
tats i handläggningen. Granskningen har omfattat 
socialnämnden samt tre stadsdelsnämnder. Gransk
ningen har visat att stadsdelsnämnderna brister i 
vissa moment i handläggningsprocessen. Det sak
nades i flera fall utredningsplaner, vårdplaner och 
genomförandeplaner. Stadsdelsnämnderna behöver 
utveckla sin hantering av ärenden som omfattar barn 
och unga för att säkerställa en rättssäker handlägg
ning samt att barnrättsperspektivet beaktas. Nämn
derna bör bl.a. se över och utveckla planeringen av 
utredningen samt se till att den dokumenteras uti
från kraven i lagstiftning och riktlinjer. Vidare bör 
nämnderna säkerställa att de följer lagstiftningens 
tidsgränser för förhandsbedömning och utredning.

avtal och avtalstrohet inom socialpsykiatrin
En granskning har genomförts av förekomsten av 
avtal och avtalstrohet vid placeringar på hem för 
vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin. 
Granskningen har omfattat fem stadsdelsnämn
der. Granskningen visar att nämndernas uppfölj
ning av avtal och avtalstrohet inom socialpsykia
trin inte är helt tillräcklig. Motivering till avsteg från 
gällande avtal saknades i cirka hälften av de gran
skade ärendena. Individuella avtal hade dock upprät
tats för merparten av fallen. Vidare är följsamheten 
till stadens ramavtal god, dock behöver nämnderna 
säkerställa att uppföljningen av lojaliteten till teck
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nade avtal genomförs systematiskt. Vid samtliga 
granskade nämnder noterades även brister i redovis
ningen avseende konteringen av verksamhet.

Stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning

Bostäder för personer med fysisk och 
psykisk funktionsnedsättning
De senaste åren har beslutats att utbyggnads takten 
av bostäder för personer med fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar ska öka. En granskning har 
genomförts av om staden har en samverkan för pla
nering och byggande av bostäder med särskild ser
vice, som säkerställer att uppskattade behov till
godoses. I granskningen har kommunstyrelsen, 
socialnämnden, exploateringsnämnden, stadsbygg
nadsnämnden, fastighetsnämnden, Micasa Fastig
heter i Stockholm AB samt fyra stadsdelsnämnder 
ingått. Granskningen visar att stadens samverkan 
för planering och byggande av bostäder med sär
skild service inte är tillräcklig, vilket medför att 
uppskattade behov inte tillgodoses. Den samverkan 
som finns är inte tillräckligt formaliserad och den 
centrala styrningen saknas, vilket leder till att en 
del brukare inte får den bostad de har rätt till inom 
rimliga tidsramar. Bristen på omsorgsbostäder leder 
även till högre kostnader när placering sker hos utfö
rare som inte är anslutna enligt LOV.

Persontransporter
En uppföljande granskning har genomförts avseende 
uppföljning och kontroll av kostnaderna för person
transporter vid tre stadsdelsnämnder. Granskningen 
visar att det fortfarande finns brister i den interna 
kontrollen vad gäller uppföljningen av kostnader 
och resor som gjorts med persontransporter. Det 
gäller bl.a. kontroller av genomförda resor och att 
restiderna är rimliga i förhållande till resans längd 
samt att resorna är samplanerade och verkligen har 
genomförts. Granskningen visar att det nu gällande 
avtalet för persontransporter och skolskjutsar har 
blivit tydligare där det noterades brister i tidigare 
granskning.

Återsökning av assistansmedel från 
Försäkringskassan
En granskning har genomförts avseende hante
ringen av återsökning av assistansmedel från För
säkringskassan och hantering av LASSkostnader. 
Granskningen har omfattat åtta stadsdelsnämn
der. Sammanfattningsvis bedöms att nämnderna 
har rutiner som säkerställer en i huvudsak tillräck
lig intern kontroll vid hantering av återsökning av 
assistansmedel från Försäkringskassan och hante
ring av LASSkostnader. Några nämnder bör över
väga att upprätta rutiner för att säkerställa att even
tuella ersättningskrav på Försäkringskassan eller 
utförare bevakas.
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Äldreomsorg

Förebyggande och hälsofrämjande 
insatser för äldre
En granskning har genomförts för att bedöma om 
staden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning 
av förebyggande och hälsofrämjande insatserna för 
stadens äldre. Granskningen har omfattat äldrenämn
den samt tre stadsdelsnämnder. Granskningen visar 
bl.a. att ambitionsnivån i stadsdelsnämndernas plane
ring av förebyggande och hälsofrämjande insatser för 
äldre skiljer sig åt. Det finns även skillnader i omfatt
ning av insatser samt i arbetet för att utveckla det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Stadsdels
nämnderna behöver utveckla sin planering, styrning 
och uppföljning av de förebyggande och hälsofräm
jande insatserna för äldre. Äldrenämnden bör, inom 
ramen för sitt kommunövergripande ansvar rörande 
äldreomsorgen, utveckla samordning och utvärdering 
av stadens förebyggande och hälso främjande insatser 
för stadens äldre.

Uppföljning av kommunfullmäktiges 
mål inom äldreomsorgen
En granskning har genomförts av uppföljningen 
av kommunfullmäktiges mål inom äldre omsorgen. 
Granskningen har omfattat kommuns tyrelsen, äldre
nämnden samt fyra stadsdelsnämnder. Gransk
ningen visar risk för att den samlade bedömningen 

av måluppfyllelsen för målet avseende äldre omsorg 
inte bygger på tillräcklig grund. Brukarundersök
ning som mätmetod är ifrågasatt av flera granskade 
nämnder. Mätmetoder och tilliten till dem är en 
av förutsättningarna för att analysera och bedöma 
resultatet. Granskningen har också visat det finns 
behov av att konkritisera anvisningarna för tertial
rapporter och verksamhetsberättelse vad gäller hur 
indikatorerna ska mätas. Två av de granskade stads
delsnämnderna behöver utveckla sina analyser i ter
tialrapporter och verksamhetsberättelser angående 
måluppfyllelsen avseende målet för äldreomsorg.

anhörig som utför hemtjänst
En granskning har genomförts av den hemtjänst 
som utförs av anhörig till omsorgstagaren. Gransk
ningen har omfattat fyra stadsdelsnämnder och 
äldre nämnden. Den sammanfattande bedömningen 
är att nämnderna har en tillräcklig styrning och upp
följning av hemtjänst som utförs av anhörig. Några 
stadsdelsnämnder bör dock införa en systematisk 
kvalitetssäkring av utredningarna för hemtjänst. 
Äldrenämnden bör bl.a. utarbeta en tydlig defini
tion för vad som avses med anhörig/närstående och 
se över kvalitetssäkringen av rapporterad verksam
hetsuppföljning. Vidare tydliggöra anvisningarna 
avseende hantering och rapportering av brister och 
se över rutinerna för återkoppling av hur allvarliga 
brister har hanterats till stadsdelsförvaltningarna.
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Behörighetsrutiner för eHälsokort
En granskning har genomförts vid fyra stadsdels
nämnder avseende behörighetsrutiner för eHälso
kort. Granskningen visar att stadens styrdokument 
för den administrativa hanteringen inte utgör stöd 
för eHälsokorthandläggare. Det saknas även centrala 
rutiner för hur kontrollen av registrerade kort och 
behörigheter ska göras inom förvaltningarna. Upp
följningar och kontroller av behörigheter och kort 
sker inte systematiskt. Kommunstyrelsen bör säker
ställa att det finns styrdokument för hantering av 
behörigheter för eHälsokort samt att ansvarsfördel
ningen vad gäller behörighetshanteringen tydliggörs.

Bostadsbyggande 

Stadens bostadsbyggande 
En granskning har genomförts av om staden har 
en tillräcklig samordning, styrning och kontroll 
vad gäller byggande av bostäder utifrån kommun
fullmäktiges mål om 140 000 bostäder till år 
2030. Granskningen har avgränsats till perioden 
2014–2020 som avser delmålet om 40 000 bostä
der. I granskningen ingår kommunstyrelsen, exploa
teringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt 
Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB 
Stockholmshem och AB Svenska Bostäder. Gransk
ningen visar att staden har förutsättningar för en god 
kontroll avseende samordning och styrning vad gäl
ler bostadsbyggandet. Staden arbetar på ett strukture
rat sätt med att samordna de bostad planer som finns 
i Stockholm. Risker för att bostads målet inte uppnås 
är bl.a. att för närmare 70 procent av planerade bostä
der är byggstart planerad under åren 2018–2020, 
brist på personella resurser och att många bostads
projekts tidplaner är satta utan att bedöma risker t.ex. 
för överklagande. För att klara målet krävs en fortsatt 
upptrappning de närmaste åren, vilket även gäller 
stadens bostadsbolag. Dessutom måste byggherrarna 
påbörja flertalet av de projekt som vunnit laga kraft. 

Planering och byggande av studentbostäder 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av om 
staden har en planering och ett byggande som säker

ställer att fullmäktiges mål för studentbostäder upp
nås. I granskningen ingår kommunstyrelsen, exploa
teringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt 
Stockholms Stadshus AB, AB Svenska Bostäder, 
AB Familjebostäder och AB Stockholmshem. Den 
sammanfattande bedömningen är att staden har en 
god planering för att säkerställa att fullmäktiges mål 
om byggande av 4 100 studentbostäder uppnås för 
perioden, 2013–2017. Osäkerhetsfaktorer finns efter
som det finns risk att projekt kan försenas.

Stadsbyggnadsnämndens beslutsprocess 
för bygglovsärenden
En granskning som har genomförts av stadsbyggnads
nämndens process för handläggning av bygglovs och 
anmälningsärenden visar att processen i huvudsak 
uppfyller lagens krav och att ärendena hanteras ända
målsenligt ur ett medborgarperspektiv. Dock har ande
len bygglovsärenden som beslutas inom fastställda tio 
veckor minskat, vilket inte är tillfredsställande. 

Infrastruktur och fastigheter, m.m

Hantering av bostadsanpassningsbidrag
En granskning har genomförts avseende effektivi
teten i stadsbyggnadsnämndens handläggning av 
bostadsanpassningsärenden samt förmedling av 
entreprenörer för genomförande av anpassningar. 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att hante
ringen av bostadsanpassningsbidragen kan effek
tiviseras genom bl.a en översyn av handläggnings
rutinerna, framtagande av handbok etc. Dessutom 
bör väntetiden innan kontakt kommer att tas framgå 
av bekräftelsebrevet som skickas till sökanden. När 
det gäller förmedling/hantering av entreprenörer 
bedöms att nämnden måste utreda om handlägg
ningsrutinerna är förenliga med lagstiftning samt 
kommunens upphandlingspolicy.

Planering för ökad cykling
Stadsrevisionen har granskat hur staden samverkar 
med närliggande kommuner och med andra aktörer i 
länet samt med medborgarna i planering och genom
förande av kommunfullmäktiges strategin för ökad 
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cykling i Stockholms stad. Den sammanfattande 
bedömningen är att samverkan med de kommuner 
som staden samarbetar aktivt med kring olika inves
teringsprojekt fungerar bra men att den regionala 
samverkan bör förbättras. Trafiknämnden bör arbeta 
fram en plan för cykelkommunikation i enlighet 
med nämnda strategi.

Planering och genomförande av reinveste-
ringar avseende gator och konstbyggnader
En granskning har genomförts av hur trafiknämn
den planerar och genomför reinvesteringar avse
ende gator och konstbyggnader. Bedömningen är 
att nämnden arbetar tillfredsställande med att styra 
planering och genomförande av reinvesterings
programmen för gator och konstbyggnader.

markupplåtelser för byggetablering
Stadsrevisionen har granskat trafiknämndens kontroll 
av debitering och återbetalning av avgifter avseende 
markupplåtelser för byggetablering. Den samman
fattande bedömningen är att kontrollen är tillräcklig. 
Det är angeläget att det pågående utvecklings arbetet 
med att minska risken för att kontroller av bygg
etableringar inte sker på ett likvärdigt sätt fortsätter. 

Underhåll av begravningsplatser
Stadsrevisionen har granskat om kyrkogårdsnämn
den har en tillräcklig kontroll av underhållet avseende 

begravningsplatser, kyrkogårdar och kulturhisto
riskt intressanta byggnader för begravningsändamål. 
Bedömningen är att kontrollen i huvudsak är tillräck
lig. Dock bör nämnden ta fram vård och underhålls
planer som redovisar hur anläggningarna ska skötas 
så att det kulturhistoriska värdet inte minskar och att 
utseende och karaktär inte förvanskas. 

Investeringar

investeringsprojektet tätskikt Sergels torg 
En granskning har genomförts avseende om sam
ordning och samverkan med SL sker utifrån samver
kansavtal samt om trafiknämndens styrning och kon
troll av investeringsprojektet Tätskikt Sergels Torg 
är tillräcklig. Granskningen visar på brister i etapp 
ett vad gäller den interna kontrollen samt projekt
organisationen för styrning och kontroll. Detta gäller 
bland annat den ekonomiska styrningen i projektet. 
För etapp två och kommande etapper finns en pro
jektorganisation som gör att det finns förutsättningar 
för en tillfredsställande styrning och kontroll av pro
jektet. Den ekonomiska redovisningen i de interna 
lägesrapporterna bör dock utvecklas när det gäller 
prognosarbetet.

Styrningen av projektet nya Slussen
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av 
projektet Nya Slussen. Granskningen har avgrän

(fr.om. 2016-01-25)
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sats till att bedöma om kommunstyrelsens och 
exploateringsnämndens styrning och uppföljning 
av projektet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 
med tillräcklig intern kontroll. Den sammantagna 
bedömningen är att projektets styrning, uppföljning 
och kontroll har förbättrats vad gäller arbetet inom 
projektorgansationen. Bland annat har projektets 
riskhanterings process utvecklats och bedömningen 
är att riskhanteringen inom projektet nu är i linje 
med god praxis. 

Granskningen visar att den politiska styrningen, 
uppföljningen och kontrollen av Slussenprojektet 
behöver stärkas. Mot bakgrund av projektets kom
plexitet och stora riskexponering är det angeläget 
att rapporteringen till exploateringsnämnden och 
kommunstyrelsen utvecklas för att skapa ett framåt
blickande fokus. Rapporteringen bör därmed även 
fokusera på eventuella avvikelser från beslutad pro
jektplan, projektets framtida risker och osäkerheter 
samt vilka beslut som nämnden behöver fatta för att 
hantera dessa.

Miljö

miljöbedömningar och miljökonsekvens-
beskrivningar i stadens planer och program
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av 
om det finns ändamålsenliga former för att beakta 
miljöfrågor i stadens planer, program och i efter

följande processer. Den samlade bedömningen är att 
det finns former för att beakta miljöfrågor i stadens 
planer och program. Miljöbedömningar och miljö
konsekvensbeskrivningar är integrerade i stadens 
planeringsprocess, även om det inte har dokumen
terats hur detta ska ske. Det finns fungerande sam
arbete och dialog mellan berörda nämnder. Däremot 
sker i nuläget ingen systematisk uppföljning av den 
betydande miljöpåverkan som de planer och pro
gram som miljöbedömts antas leda till. Ansvars
fördelningen för uppföljningen bedöms vara otyd
lig och det är inte fastställt vilken nämnd som har 
uppföljningsansvaret.

Upphandling och inköp

Samverkan stadsdelsnämnder och service-
nämnden vid gemensam upphandling
En granskning har genomförts av hur stadsdels
nämnder samverkar med servicenämnden i gemen
samma upphandlingar. Granskningen har omfattat 
kommunstyrelsen, servicenämnden och fyra stads
delsnämnder. Granskning har skett av två gemen
samma upphandlingar. Granskningen visar att det 
brustit i samverkan mellan stadsdelsnämnderna och 
servicenämnden samt mellan stadsdelsnämnderna. 
I den ena upphandlingen har inte stadens upphand
lingspolicy och lagen om offentlig upphandling 
(LOU) följts. Vid framtagande av program för upp
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handling och inköp bör ansvarsfördelningen tydlig
göras mellan servicenämnden och stadsdelsnämnder 
vid gemensam upphandling. 

avtalstrohet och internkontroll inom stadsmiljö
En granskning har genomförts av avtalstrohet 
och intern kontroll inom verksamheten stadsmiljö 
vid fyra stadsdelsnämnder. Granskningen visar 
att det finns en lojalitet mot tecknade större drift
avtal inom stadsmiljön och samverkan med upp
handlande förvaltningar. Nämnderna har ruti
ner för att följa upp att leverantörerna fullgör sina 
delar av tecknade avtal avseende såväl ekonomi 
som kvalitet i utförda tjänster. Granskningen visar 
att tre stadsdelsnämnder inte genomför seriositets
kontroller av anlitade leverantörer under avtals
perioden. Vidare har det även förekommit inköp 
som överstiger direktupphandlingsgränsen där 
nämnderna inte har följt förfarandereglerna i 
upphandlingslagstiftningen.

inköp av varor och tjänster
En granskning har genomförts vid åtta facknämnder 
med syfte att bedöma den interna kontrollen avse
ende inköp/anskaffning av varor och tjänster. Sam
manfattningsvis visar granskningen att kont rollen 
bör stärkas, bl.a. genom en mer systematiserad 
avtalsuppföljning och information till medarbetare 
om stadens regler för inköp. 

Personal

Stadens personal- och kompetensförsörjning 
En granskning har genomförts avseende om staden 
har en samlad strategisk och långsiktig planering 
för personal och kompetensförsörjningen. Gransk
ningen visar att kommunstyrelsen i huvudsak har en 
samlad långsiktig planering för personal och kom
petensförsörjning. Någon samlad strategi för hur 
arbetet ska bedrivas finns inte men ett flertal insat
ser pågår för att trygga försörjningen på längre sikt 
och verktyg har utvecklats som stöd avseende perso
nal och kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen 
bör dock tydliggöra styrningen och uppföljningen 
av det strategiska personal och kompetensförsörj
ningsarbetet. Kommunstyrelsen bör kartlägga 
nämndernas behov av centralt stöd i arbetet med 
personal och kompetensförsörjning och även se 
över möjligheten att ge ett samlat och lättillgängligt 
stöd på stadens intranät.

Sjukfrånvaro
En granskning har genomförts av fyra stadsdels
nämnders arbete för att minska sjukfrånvaron. 
Granskningen visar att två nämnder har en tydlig 
struktur och process för arbetet med sjukfrånvaron 
medan två nämnder behöver vidareutveckla arbetet. 
Nämndernas arbete med sjukfrånvaron utgår ifrån 
stadens rehabiliteringsprocess, som dock inte är till
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räckligt förankrad vid två av nämnderna. Två stads
delsnämnder bör se över behovet av en samlad stra
tegi för arbetet med sjukfrånvaron.

Intern kontroll

granskning av överförmyndarnämnden
En granskning har genomförts för att bedöma om 
överförmyndarnämnden vidtagit tillräckliga åtgär
der inom de områden där brister tidigare har kon
staterats samt om lagstiftningens krav efterlevs vid 
tillsynen av gode män och förvaltare. Granskningen 
visar på väsentliga brister vad gäller tillgängligheten 
och servicen, hanteringen och registreringen av all
männa handlingar samt tillsynen av gode män och 
förvaltare. Nämnden har inte vidtagit tillräckliga 
åtgärder och det finns brister i verksamheten som 
bl.a. kan påverka rättsäkerheten. I vissa delar indi
kerar granskningen att det har skett en försämring i 
verksamheten.

inköp samt kostnader av 
förtroendekänslig betydelse
En granskning har genomförts av förtroende
känsliga konton samt konton avseende konsult och 
verksamhetsinköp vid 14 stadsdelsnämnder. Den 
sammanfattande bedömningen är att den interna 
kontrollen för sex av de granskade stadsdelsnämn
der inte är tillräcklig. Nämnderna behöver bl.a. 

säkerställa att korrekt momsavdrag görs samt att 
underlag visar syfte/beslut och deltagare/mottagare.

Lönetillägg/ob/jour/beredskap
En granskning har genomförts vid 16 nämnder 
avseende hantering av lönetillägg, ob, jour och 
beredskapsersättningar. Granskningen visar den 
interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. Några 
nämnder bör dock upprätta en dokumenterad rutin, 
införa kontroller av att lönetillägg avslutas i tid samt 
införa kontroll av att samtliga enheter följer stadens 
anvisningar avseende servicenämndens checklista 
”att göra inför löneutbetalning”. 

efterlevnaden av stadens regler för redovisning
En granskning har skett avseende efterlevnaden av 
stadens regler för redovisning med särskilt fokus 
på PRIOmedel och stimulansbidrag till förskolor. 
PRIOmedel är statsbidrag avseende nationell sats
ning mot psykisk ohälsa åren 2012–2016. Gransk
ningen har omfattat 14 stadsdelsnämnder. Den 
sammanfattande bedömningen är att nämndernas 
efterlevnad av stadens regler i huvudsak är tillräcklig.

drift- och skötselavtal avseende 
idrottsanläggningar 
Stadsrevisionen har granskat idrottsnämndens kon
troll av avtal med entreprenörer och föreningar 
gällande drift och skötsel av idrottsanläggningar. 
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Sammanfattningsvis bedöms att kontrollen inte är 
tillräcklig. Bland annat finns ingen rutinbeskriv
ning för hur avtal avseende föreningsdrift ska följas 
upp. Vidare är föreningens/entreprenörens redovis
ning till idrottsförvaltningen av genomfört säker
hets/arbetsmiljö och brandskyddsarbete inte 
tillräcklig. 

Styrning och kontroll av större evenemang
En granskning har skett av om idrottsnämndens 
kontroll av större evenemang är tillräcklig och om 
redovisningen ger en rättvisande bild av det eko
nomiska utfallet för evenemangen. Den samman
fattande bedömningen är att kontrollen i huvudsak 
är tillräcklig. Bedömningen grundas bl.a. på att det 
finns avtal som reglerar olika delar i genomförandet 
såsom ansvarsfördelning, ersättningsnivåer etc.

Klagomål och synpunkter
En granskning har genomförts av miljö och hälso
skyddsnämndens hantering av klagomål och syn
punkter, s.k. serviceanmälningar. Granskningen 
visar att det finns fastställda rutiner för hanteringen 
av serviceanmärkningar, men att det finns brister i 
följsamheten mot rutinen och brister i hanteringen 
av allmänna handlingar.

Stadens bolag 

Nedan redovisas en sammanfattning av lekman
narevisorernas bedömning och kommentarer till 
de mest väsentliga genomförda granskningarna 
inom stadshuskoncernen. En särskild gransknings
promemoria över årets lekmannarevision har över
lämnats till respektive bolag. 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Bolagsstyrelserna ska enligt fullmäktiges och kon
cernstyrelsens beslut uppfylla ett antal bolags
specifika ägardirektiv. En granskning har skett av 
hur bolagen arbetar med ett urval av ägardirek
tiven. Vidare har en granskning skett av dotter
bolagens tertialrapporter med inriktning på prog
noser över resultat efter finansnetto. Stockholm 

Stadshus AB har formaliserat ekonomi och verk
samhetsuppföljningen avseende dotterbolagen i 
integrerat ledningssystem (ILS). Sammanfattnings
vis bedöms bolagens resultatprognoser vara tillför
litliga men för vissa bolag behöver prognossäker
heten förbättras. Tillräckliga förklaringar finns till 
resultatavvikelser gentemot fullmäktiges resultat
krav. Vad gäller de bolagsspecifika ägardirekti
ven är den sammanfattande bedömningen att bola
gen aktivt arbetar med att genomföra och uppfylla 
ägardirektiven. 

intern kontroll
Bolagsstyrelserna ska utarbeta en internkontroll
plan i samband med att verksamhetsplanen/budge
ten upprättas. Dotterbolagens arbete med intern
kontroll har granskats med fokus på kvaliteten i den 
dokumenterade risk och väsentlighetsanalysen och 
att kontrollaktiviteter enligt internkontrollplanen har 
genomförts. Sammantaget bedöms att bolagen har 
ett väl fungerande internkontrollarbete och att kon
troller har genomförts enligt IKplanerna. 

avtalshantering
Granskningen syftar till att bedöma om bolagens 
interna kontroll avseende uppföljning av ingångna 
avtal är tillräcklig. Samtliga bolag har ingått i denna 
granskning. Bolagens styrelser har antagit stadens 
upphandlingspolicy och riktlinjer för direktupp
handling och bolagen har utsett en upphandlings
ansvarig. Stickprov har genomförts av ett antal 
fakturor för att kontrollera att dessa har kunnat 
stämmas av mot avtalen. För Stockholm Globe 
Arena Fastigheter AB är bedömningen att den 
interna kontrollen inte är helt tillräcklig. För övriga 
bolag är bedömningen att den interna kontrollen är 
tillräcklig inom de områden som har ingått i gransk
ningen. Bolagen bör dock genomföra kontroller av 
leverantörers seriositet under avtalstiden.

intern kontroll i investeringsprojekt
En granskning har genomförts gällande den interna 
kontrollen i investeringsprojekt hos Stockholm 
Hamn AB, Stockholm Parkering AB, Micasa Fastig
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heter AB och SISAB (uppföljning av föregående års 
granskning). Granskning har omfattat viss dokumen
tation i projekten och hur projekten följs upp. Särskild 
vikt har lagts på bolagets hantering av ansvar och rol
ler i projekten och efterlevnaden av de rikt linjer och 
anvisningar som finns centralt i staden samt i den 
egna organisationen. Den samman fattande bedöm
ningen är att bolagen i huvudsak har en tillräcklig 
intern kontroll i de projekt som granskats. 

Program för ”Kultur i ögonhöjd”
I november 2013 beslutade kommunfullmäktige att 
anta kulturprogrammet ”Kultur i ögonhöjd – för, 
med och av barn och unga, program för barn och 
ungdomskultur i Stockholm”. En granskning har 
genomförts av hur bostadsbolagen, Stockholm 
Stadsteater AB och SISAB arbetar med program
met och bidrar till måluppfyllelsen. Av de gran
skade bolagen har endast Stockholm Stadsteater 
AB implementerat programmets mål i verksam
hetsplanen och följer upp dessa i tertialrapporter 
och verksamhets berättelse. Den sammanfattande 
bedömningen är att bolagen tydligare bör redovisa 

hur programmet har implementerats i verksam
heten genom redovisning i verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse. Vidare bör bolagsstyrel
serna fastställa en handlingsplan samt utse en lokal 
samordnare.

Kommunfullmäktiges mål om energiförbrukning
Att minska elförbrukningen är en del i stadens 
arbete för att minska energianvändningen. I bud
get 2015 under verksamhetsmålet ”Stockholm är 
klimatneutralt” återfinns indikatorn ”Elanvänd
ning per kvadratmeter”. Årsmålet för staden och 
bolagen är 32 kWh per kvadratmeter. En gransk
ning har genomförts av om bostadsbolagen, SISAB 
och Micasa Fastigheter AB har strategier/planer och 
en styrning och uppföljning som leder till mins
kad elanvändning. Bolagen uppfyller i stort års
målet för elförbrukning. Förutom SISAB redo
visar de granskade bolagen målvärden som ligger 
under 32 kWh/kvm. Granskningen visar att de 
granskade bolagen har goda och tillräckliga ruti
ner som säkerställer att arbete sker för att minska 
elförbrukningen.
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www.stockholm.se/revision

Vårt uppdrag

På fullmäktiges uppdrag har vi granskat all verksamhet som bedrivs av Stockholm 
stads nämnder, bolag och stiftelser i den omfattning som följer av god revisions
sed. I granskningen har ingått att pröva om verksamheten inom nämnder, bolag 
och stiftelser sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds
ställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Granskningen sker i enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen, 
stiftelselagen, kommunala redovisningslagen och annan speciallagstiftning samt 
enligt stadens revisionsreglemente. 

Vi är indelade i tre revisorsgrupper med ansvar för olika revisionsområden. 
Revisorsgrupp 1 ansvarar i huvudsak för kommunstyrelsen samt samordnar kon
cern och bolagsgranskning. Revisorsgrupp 2 granskar stadens facknämnder och 
revisorsgrupp 3 granskar i huvudsak stadsdelsnämnderna. 

Våra granskningar sammanfattas i årsrapporter för nämnder och gransk-
ningspromemorior för bolagsstyrelser. Större granskningar redovisas i sär
skilda projekt rapporter. En samlad bild av årets granskningar redovisas i denna 
årsredogörelse. 

Den årliga granskningen redovisas till kommunfullmäktige i revisionsberät-
telse för respektive nämnd där uttalande om ansvarsfrihet görs som underlag för 
fullmäktiges ansvarsprövning. Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 
respektive bolag överlämnas till fullmäktige och bolagsstyrelsen/bolagsstämman. 
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