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Till kommunfullmäktige  

i Stockholms stad 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR MILJÖ- OCH HÄLSO-
SKYDDSNÄMNDEN ÅR 2015 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat miljö- och  

hälsoskyddsnämndens verksamhet under år 2015. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kommun-fullmäkti-

ges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 

kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige. 
 

Vårt ansvar är att granska om nämndens verksamhet bedrivits enligt kom-

munfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter 

som gäller för verksamheten. Vidare om nämndens räkenskaper är rättvi-

sande och om den interna kontrollen varit tillräcklig.  
 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kom-

munal verksamhet och stadens revisionsreglemente. Granskningen har ge-

nomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 

grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bifogar en samman-fattande 

redogörelse för resultatet av vår granskning. 
 

Vi bedömer sammantaget att miljö- och hälsoskyddsnämnden i allt väsent-

ligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms ha varit 

tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 
 

Vi tillstyrker att miljö- och hälsoskyddsnämnden och dess ledamöter be-

viljas ansvarsfrihet. 

 

Stockholm den 15 mars 2016 
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Bilaga till revisionsberättelsen för år 2015. 

 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

 

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi  

Sammantaget bedöms att miljö- och hälsoskyddsnämnden i allt väsentligt 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-

punkt tillfredsställande sätt. Nämndens budgethållning har varit god och 

nämnden har i huvudsak nått de mål för verksamheten som kommunfull-

mäktige har fastställt. 

 

Intern kontroll 

Nämndens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Nämndens ramverk 

för intern kontroll visar att det är aktuellt, strukturerat och integrerat i or-

ganisationen, system och i det löpande arbetet. Nämnden har i samband 

med verksamhetsplan 2016 fastställt ett reviderat system för intern kon-

troll. Ett antal granskningar har genomförts av nämndens interna kontroll 

under året, bl.a. rutiner för lönehantering, fakturering och klagomålshante-

ring. Avvikelser har noterats, men dessa påverkar dock inte den samman-

fattande bedömningen av nämndens interna kontroll. 

 

Bokslut och räkenskaper 

Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt föl-

jer gällande regler och god redovisningssed.  

 

____________________________________________________________ 

Rapportförteckning 

Årsrapport 2015 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (nr 25, 2016) 

 

 


