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Dnr RVK 2021/51

Till kommunfullmäktige
i Stockholms stad

Revisionsberättelse för avfallsnämnden år 2020
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat avfallsnämnden verksamhet under
år 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ansvarar också
för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att pröva om verksamhet bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och
mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
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 redogörelse för resultatet av vår granskning
Vi bedömer sammantaget att avfallsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt.
Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för avfallsnämnden och dess
enskilda ledamöter
Stockholm den 24 mars 20211

Ulf Fridebäck

Barbro Ernemo

Linus Bylund

Carolina Gomez Lagerlöf

Bengt Hansson2

Ulla-Britt Ling-Vannerus

Amanj Mala-Ali

Lars Riddervik

Michael Santesson

1
2

Revisionsberättelsen har signerats digitalt.
Bengt Hansson tillträdde 2020-12-14 och undertecknar inte revisionsberättelsen på grund av kort tid på
uppdraget. Han har ersatt Fredrik Jöngren som tjänstgjorde under perioden 2020-01-01 - 2020-12-07.
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Bilaga till revisionsberättelsen för år 2020

Avfallsnämnden
Avfallsnämnden har verksamhetsansvaret för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra
författningar åligger staden i fråga om avfallshantering. I detta ligger bl.a. att upprätta förslag
till renhållningsordning och avfallsplan samt upprätta förslag till taxor för hämtning, transport
och behandling av hushållsavfall. Stockholms stadshus AB:s dotterbolag Stockholms Vatten
Avfall AB svarar för utförandet av den faktiska avfallsverksamheten.
Revisorernas granskning visar att avfallsnämnden under år 2020, i enlighet med fullmäktiges
uppdrag och nämndens reglemente, upprättat ett förslag till taxa för 2021 för hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall. Vidare har en avfallsplan för 2021-2024 framtagits.
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