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Till kommunfullmäktige 

i Stockholms stad

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2020 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Hägersten-Liljeholmens stads-

delsnämnds 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 granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 

pröva om verksamheten 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.  

Den 20 april 2020 beslutade kommunfullmäktige att stadsdelsnämnderna Hägersten-

Liljeholmen och Älvsjö skulle föras samman till den nya nämnden Hägersten-Älvsjö per 1 juli 

2020. Under 2020 har endast en översiktlig granskning genomförts av Hägersten-

Liljeholmens stadsdelsnämnd. Granskning av verksamhet och ekonomi, intern kontroll samt 

uppföljning av rekommendationer lämnade till nämnden tidigare år har följts upp inom ramen 

för årets granskning av Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Vi avstår därför att göra en 

bedömning av om Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna 

kontrollen har varit tillräcklig. Utifrån genomförd granskning bedömer revisionen endast 

räkenskaperna för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. 

Vi bifogar en kort redogörelse för resultatet av vår granskning. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Hägersten-Liljeholmens 

stadsdelsnämnd och dess enskilda ledamöter. 

Stockholm den 25 mars 20211 

Bosse Ringholm Ulf Bourker Jacobsson Eva Aronsson 

Elias Granqvist Magnus Kendel Sven Lindeberg 

Eva Lundberg Maria Löfgren Gun Risberg 

Stefan Sjölander Gunnar Ågren 
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Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 

 

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 Hägersten-

Liljeholmens stadsdelsnämnd stämde överens med ingående balanserna per 1 juli 2020 i nya 

nämnden Hägersten-Älvsjö.  
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Rapportförteckning 

Årsrapport 2020 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (nr 31, 2021) 

 




