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Dnr 3.1.4-5/2020

Till kommunfullmäktige
i Stockholms stad

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2019
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat kommunstyrelsens verksamhet
under år 2019. Granskningen av kommunstyrelsen omfattar också stadens årsredovisning och
bokföring inklusive de sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen Stockholms stad.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Kommunstyrelsen ansvarar för att styra, leda och samordna stadens verksamheter och ha uppsikt över nämnder, bolag och kommunalförbund. Styrelsen ansvarar för att se till att verksamheterna bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt lagar och föreskrifter. Styrelsen ansvar för att uppföljning och återrapportering sker till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ansvarar också för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild av stadens verksamheter, ekonomiska resultat och ställning.
Vårt ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vi ska även bedöma om resultatet i stadens
årsredovisning är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bifogar en
sammanfattande årsredogörelse som översiktligt beskriver resultatet av vår granskning.
De utsedda lekmannarevisorerna i stadens bolag, Stockholms Stadshus AB inklusive dotterbolag, har granskat verksamheten i dessa bolag.
Vår samlade bedömning är att verksamheten i huvudsak har bedrivits på ett ändamålsenligt
och tillfredsställande sätt. Bedömningarna grundar sig i resultatet av årets granskning, uppföljning och analys av mål samt en översiktlig analys av hur staden utför sitt åtagande utifrån
lagstiftning, reglementen och rådande förutsättningar. Ett av stadens tre inriktningsmål bedöms uppfyllt. Övriga två inriktningsmål bedöms delvis uppfyllda. Avvikelser från uppsatta
årsmål finns bland annat inom områdena bostadsproduktion, miljöområdet samt upplevd
trygghet i staden och dess verksamheter.
Vi bedömer att kommunstyrelsen från ekonomisk synpunkt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Samtliga finansiella mål bedöms uppfyllda på kort
sikt. För att bibehålla god ekonomisk hushållning på lång sikt behövs bland annat strategier
för att hantera utvecklingen av stadens låneskuld. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara
rättvisande.
Vi bedömer att kommunstyrelsens interna kontroll över stadens verksamheter i huvudsak varit
tillräcklig.
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Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess
enskilda ledamöter.

Till revisionsberättelsen hör en årsredogörelse som sammanfattar resultatet från granskningar
av stadens nämnder och bolag samt revisionsrapporter och revisionsberättelser enligt bilagd
förteckning.

Stockholm den 26 mars 2020
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Gunnar Ågren har godkänt revisionsberättelsen via e-post då han varit förhindrad att underteckna den.

Dnr 3.1.4-5/2020

Till revisionsberättelsen hör bilagorna nedan
Stadsrevisionens årsredogörelse 2019
De sakkunnigas årsrapporter 2019 per nämnd (nr 1-2, 4-33)
De sakkunnigas årsrapporter 2019 per bolag (nr 1-17)
De sakkunnigas projektrapporter (nr 2 - 6, 2019 och nr 1 – 3, 2020)
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna samt revisionsberättelserna från de
auktoriserade revisorerna i bolagen:
Stockholms Stadshus AB
AB Svenska Bostäder

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

- AB Stadsholmen

- Stockholm Entertainment District AB

- IT-BO i Stockholm AB

- Södra Byggrätten Globen AB

- Svenska bostäder L-Bolag 1 AB

- Arena 9 Norra Fastigheten AB

- Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby

AB Familjebostäder
- AB Familjebostäder Fastighetsnät
- Hemmahamnen Kontor AB
-

Gyllene Ratten Ny AB

AB Stockholmshem

Stockholms Business Region AB
- Visit Stockholm AB
- Invest Stockholm Business Region AB

Micasa Fastigheter i Stockholm AB
S:t Erik Markutveckling AB
- Fastighets AB G-mästaren

- AB Stockholmshem Fastighetsnät

- Fastighets AB Charkuteristen

- Västertorp Energi AB

- Fastighets AB Styckmästaren

Skolfastigheter i Stockholm AB

- Fastighets AB Tuben

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

- Kylfacket förvaltning AB

Stockholm Vatten och Avfall AB

- Fastighets AB Kylrummet

- Stockholm Avfall AB

- Fastighets AB Palmfelt center

- Stockholm Vatten AB

- Norra Station AB

Stockholms Hamn AB
- Nynäshamns Hamn AB

- Fastighets AB Langobardia
- Fastighets AB Gavia

Stockholms Stads Parkerings AB

- Fastighets AB Godsfinkan

AB Stokab

- Fastighets AB Grosshandlarvägen

- S:t Erik Kommunikation AB

- S:t Erik Livförsäkring AB

- S:t Erik Fiber AB

- S:t Erik Försäkrings AB

Stockholms Stadsteater AB

Mässfastigheter i Stockholm AB

