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1 Inledning 

Detta dokument, Revisionsplan 2022-2023, redovisar inriktningen 

för den årliga granskningen av kommunstyrelsen, nämnder och 

bolag. Revisorsgrupp 1 fastställer revisionsplanen. Revisionsplanen 

kan i ett senare skede förändras utifrån ändrade förutsättningar, 

oförutsedda händelser och omprioriteringar. Revisionsprojekt berör 

oftast flera verksamheter och rapporteras i särskilda revisions-

rapporter. Övrig granskning rapporteras i årsrapporter för varje 

nämnd och bolagsstyrelse.  

2 Sammanställning av planerade 
revisionsprojekt 

Följande granskningar föreslås att genomföras och rapporteras 

under revisionsår 2022: 

 Stadens dagvattenhantering 

 Stadens arbete för att bryta socialt utanförskap bland unga 

 Kompetensutveckling och ledarskap inom äldreomsorg 

 Undervisning fritidshem 

 Avtalsuppföljning med inriktning mot outsourcad it-

verksamhet 

 Integrerat ledningssystem 

 Stadens förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet 

Om resurser finns tillgängliga kommer någon/några av följande 

granskningar att startas upp under revisionsår 2021 med 

rapportering under 2022. I annat fall ska granskningarna finnas med 

i planeringsarbetet inför 2023. 

 Naturvärden och biologisk mångfald 

 Våld i nära relation 

 Grundsärskola 

 Offentlighetsprincipen 

 Upphandling och avtalsuppföljning, miljökrav  
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3 Bakgrund 

3.1 Revisionens uppdrag 

På kommunfullmäktiges uppdrag granskar revisorerna all verksamhet 

som bedrivs av stadens nämnder och bolag i den omfattning som följer 

av god revisionssed. Med revisorer avses de av kommunfullmäktige 

utsedda förtroendevalda revisorer. I Stockholms stad finns 20 revisor-

er. Bland revisorerna utser även kommunfullmäktige lekmanna-

revisorer. De har till uppgift att granska de kommunala bolagen.  

De förtroendevalda revisorerna ska varje år pröva om verksamheten 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma hur kommun-

styrelsen leder och samordnar verksamheten samt hur de utövar sin 

uppsikt över nämnderna, de kommunala bolagen och kommunalför-

bund.  

Lekmannarevisorerna granskar om bolagen sköts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagens interna 

kontroll granskas både av lekmannarevisorerna och av den auktoriser-

ade revisorn. Räkenskaperna granskas av den auktoriserade revisorn. 

Stadens förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer utgör den 

samordnade revisionen. Den samordnade revisionen gör det möjligt 

att granska och ansvarspröva stadens verksamheter utifrån en hel-

hetssyn.  

Revisorerna ska bedriva en oberoende och objektiv granskning av sta-

dens verksamheter. Opartiskhet och saklighet ska genomsyra revisorer-

nas agerande, bedömningar och uttalanden. Varje revisor är oberoende 

i förhållande till såväl granskade nämnder och styrelser som till upp-

dragsgivaren kommunfullmäktige. 

Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpande under året 

till kommunfullmäktiges presidium. I samband med att revisorernas 

revisionsberättelser behandlas i kommunfullmäktige redovisar revisor-

erna resultat och bedömningar som ligger till grund för uttalandena i 

revisionsberättelserna.  
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3.2 Revisionsprocessen 

All planering sker utifrån bedömning av risk och väsentlighet. Syft-

et är att säkerställa att granskningsinsatserna ger tillräckligt under-

lag för att revisorerna att göra väl grundade uttalanden i revisions-

berättelser och granskningsrapporten. Underlagen är i sin tur viktiga 

underlag för ansvarsprövning av nämnder och styrelser. Revisionen 

ska även främja verksamhetsutveckling. 

Varje mandatperiod fastställer revisorerna en revisionsstrategi som 

anger övergripande inriktning för vilka granskningsområden som är 

prioriterade. Riskanalyser tas fram varje år. Syftet med riskanalysen 

är att identifiera väsentliga risker i stadens olika verksamheter och 

dess styrning. De granskningar som genomförs ska inriktas på om-

råden där det finns risk för att kommunstyrelsen, nämnder eller 

bolagsstyrelser inte har en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfreds-

ställande verksamhet eller tillräcklig intern kontroll eller rättvisande 

räkenskaper (gäller kommunstyrelsen och nämnder). Med begreppet 

ändamålsenlig verksamhet avses att styrelser eller nämnder uppfyll-

er de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om. 

3.3 Revisionens kvalitetssäkring  

Stadsrevisionen arbetar utifrån STAREV:s vägledning för kvalitets-

säkring. STAREV är ett samarbetsorgan för förtroendevalda 

revisorer i kommuner och regioner med egna revisionskontor. 

Revisionskontoret genomför även intern och extern kvalitetssäkring 

av årlig revision och projekt. Den externa kvalitetskontrollen 

genomförs av yrkesrevisorer från andra revisionskontor inom 

STAREV-kretsen.   
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4 Årlig granskning av 
kommunstyrelse, nämnder och 
bolag 

Årlig granskning avser den granskning som görs av kommun-

styrelsen, nämnder och bolag varje år. Den omfattar: 

 Grundläggande granskning 

 Fördjupad granskning 

 Granskning av verksamhetsberättelser, delårsrapporter och 

årsredovisningar.  

 Uppföljning av tidigare genomförda granskningar. 

4.1 Granskning kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämnders verksamhet samt de verksamheter som drivs i 

kommunala bolag eller kommunalförbund. Kommunstyrelsen 

granskas därför både i rollen som styrelse och som nämnd. Den 

huvudsakliga inriktningen för granskning av kommunstyrelsen är 

att bedöma: 

 Om kommunstyrelsen leder och samordnar stadens verksam-

heter på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. 

 Om kommunstyrelsen har arbetssätt för att styra och följa upp 

stadens verksamhet och ekonomi för att säkerställa att god 

ekonomisk hushållning uppnås. 

 Om den interna kontrollen är tillräcklig. 

 Om stadens räkenskaper ger en rättvisande bild. 

Årsrapporten för kommunstyrelsen är mer omfattande än för övrig 

verksamhet. Rapporten inkluderar revisionskontorets analys av om 

staden upprätthåller god ekonomisk hushållning samt stadens sam-

lade förmåga att uppnå lagstiftning, förordningar och kommunfull-

mäktiges beslut. Den finansiella verksamheten granskas varje år, 

bland annat i syfte att bedöma den interna kontrollen. 

Revisionen granskar löpande stadens arbete med att upprätthålla 

god ekonomi på kort och på lång sikt. Detta som en följd av de 

utmaningar som följer av den demografiska utvecklingen, vilken 
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ger stora ökningar av antal barn i skolålder och brukare inom äldre-

omsorgen. Befolkningstillväxten innebär också fortsatt behov av 

investeringar i bostäder, infrastruktur och annan kommunal service. 

Det är angeläget att staden hanterar de ekonomiska och finansiella 

risker som den ökade befolkningen och förändrade befolknings-

sammansättningen för med sig. 

4.2 Grundläggande nämndgranskning 

Inriktningen för granskningen är att för varje nämnd bedöma: 

 Om nämnden har uppnått kommunfullmäktiges mål samt följt de 

beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten samt 

om verksamheterna klarar att genomföra sina uppdrag med till-

gängliga resurser. 

 Om nämndens styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig i 

syfte att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet både ur ett 

verksamhetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 Om nämndens redovisning är upprättad enligt lagstiftning och god 

redovisningssed samt att räkenskaperna ger en rättvisande bild av 

resultat och ställning. 

4.3 Grundläggande bolagsgranskning 

Lekmannarevisorns uppdrag är att granska om verksamheten sköts 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställ-

ande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Den auk-

toriserade revisorns uppdrag är främst att granska bolagets års-

redovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 

direktören förvaltning. Därav delar lekmannarevisorn och den 

auktoriserade revisorn på uppdraget att granska den interna 

kontrollen.  

Den grundläggande bolagsgranskningen avser bolagets styrelse och 

verkställande direktör. Inriktningen för granskningen är att för varje 

bolag bedöma: 

 Om bolagen har uppnått kommunfullmäktiges mål och direktiv 

samt följt de beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för 

verksamheten samt om verksamheterna klarar att genomföra 

sina uppdrag inom givna ekonomiska ramarna. 
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 Om bolagets styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig i syfte 

att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet både ur ett verksam-

hetsperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. 

5 Revisionsprojekt – Granskning 
revisionsåren 2022-2023  

I detta avsnitt beskrivs kortfattat inriktningen för de granskningar 

som är planerade att genomföras och rapporteras i projektform. 

Granskningarna omfattar oftast flera verksamheter. För varje 

granskning tar revisionskontoret i dialog med utsedda bevaknings-

revisorer fram en projektplan där syfte, revisionsfrågor, metod samt 

omfattning och avgränsningar specificeras. Projektplanen fastställs 

därefter av revisorerna. Revisionsrapporten lämnas för yttrande till 

berörda nämnder och bolagsstyrelser efter det att revisorerna 

behandlat ärendet. Rapporten publiceras även på stadens webbplats. 

Granskningarna avser revisionsåren 2022-2023. Till följd av för-

ändringar i omvärld/invärld, resultat av genomförda granskningar 

samt kommande års riskanalyser kan granskningar få en annan 

inriktning eller prioriteras bort.  

Granskningarna indelas i undergrupperna samhälle, välfärdstjänster 

samt styr- och stödprocesser utifrån granskningens huvudsakliga in-

riktning. Med samhälle förstås stadens uppdrag att verka för hållbar 

utveckling av det geografiska området och medborgarnas olika be-

hov av exempelvis trygghet, rekreation, kommunikation etc. Ett 

arbete som ofta kräver samverkan med andra aktörer i samhället. 

Välfärdstjänster handlar i första hand om granskningar av förskola, 

skola och socialtjänst. Styr- och stödprocesser har ett internt pers-

pektiv och inkluderar granskningar som rör hur staden som organi-

sation arbetar.  
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5.1 Samhälle 

Granskning År 

5.1.1 

Stadens dagvatten hantering 

2022 

5.1.2 

Stadens arbete för att bryta socialt utanförskap 

2022 

5.1.3 

Naturvärden och biologisk mångfald  

2023 eller 
senare 

5.1.1 Stadens dagvattenhantering (2022) 

De största miljöproblemen för Stockholms vattenområden är över-

gödning och miljöfarliga ämnen enligt stadens dagvattenstrategi. En 

stor andel av föroreningarna kommer från dagvattnet och en snabb 

avrinning i dagens dagvattensystem innebär att föroreningar tillförs 

och belastar mottagande sjöar och vattendrag. Genom att vidta åt-

gärder i syfte att efterlikna en naturlig avrinning i stadsmiljön ska-

pas fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Det bidrar även positivt till 

den biologiska mångfalden. Det är angeläget att frågan beaktas i 

stadsbyggnadsprocessens parallellt med en systematisk åtgärds-

planering.  

Granskningen inriktas på hur nämnder och bolag arbetar med före-

byggande åtgärder för att minska påverkan av förorenat dagvatten i 

stadens sjöar och vattendrag. 

5.1.2 Stadens arbete för att bryta socialt utanförskap 

bland unga (2022) 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) gav i 

maj 2021 ut en rapport ”Nationellt samordnat stöd till unga som 

varken arbetar eller studerar”. Av rapporten framgår att det finns 

cirka 150 000 personer i Sverige (16–29 år) som varken arbetar 

eller studerar. Antalet personer i denna grupp har varit relativt kon-

stant sedan 2007. Gruppen är heterogen men det finns dock under-

grupper som är överrepresenterade i statistiken. Det gäller bland 

annat personer med fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsätt-

ningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa. Avsaknaden 

av en examen från gymnasiet eller att ha vuxit upp i ett område med 

socioekonomiska utmaningar ökar risken för att en ung person ska 

få svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Unga som varken 

arbetar eller studerar är ofta i behov av tvärsektoriella insatser från 
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exempelvis skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ett lång-

varigt utanförskap för en ung människa är kostsamt på ett personligt 

plan och ett misslyckande för samhället. 

Granskningen inriktas på stadens arbete avseende styrning, uppfölj-

ning och samordning för att bryta det sociala utanförskapet bland 

unga som vuxit upp i socialt utsatta miljöer.  

5.1.3 Naturvärden och biologisk mångfald (2023 eller 

senare) 

Stockholm växer. Stadsdelsområden förtätas och mark exploateras 

som tidigare inte varit bebyggd. Det finns en risk för att konflikt 

uppstår mellan att bevara biologisk mångfald och naturvärden och 

att förtäta staden. Det pågår ett arbete i staden med att ta fram en 

strategi för biologisk mångfald. 

Granskningen inriktas på att bedöma om staden beaktar behovet av 

biologisk mångfald vid stadsplanering och skötsel av naturvärden.  
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5.2 Välfärdstjänster 

Granskning År 

5.2.1 

Kompetensutveckling och ledarskap inom äldreomsorgen 

2022 

5.2.2 

Undervisning fritidshem 

2022 

5.2.3 

Våld i nära relation  

2023 eller 
senare 

5.2.4  

Grundsärskola 

2023 eller 
senare 

5.2.1 Kompetensutveckling och ledarskap inom 

äldreomsorgen (2022) 

En av slutsatserna i Coronakommissionens delbetänkande och 

stadens utvärderingsrapport om äldreomsorgen under pandemin är 

att arbetsgivare måste se till att antalet medarbetare som en chef 

ansvarar för inte är för många, vilket man anser att det är idag. 

Detta för att kunna vara en närvarande och stödjande ledare liksom 

att förmedla och förklara nya riktlinjer och ge ny information till 

medarbetare. Vidare framgår av Socialstyrelsens lägesrapport från 

2021 Vård och omsorg om äldre att få kommuner har övergripande 

kompetensutvecklingsplaner för personal inom äldreomsorg, vilket 

fått allvarliga konsekvenser under Covid-19 pandemin. 

Granskningen inriktas mot stadens insatser för att uppfylla stadens 

mål för personalkontinuitet, genom anställningsvillkor och 

ledarskap som ger förutsättningar för trygghet i äldreomsorgen. I 

granskningen ingår även kompetensutveckling för medarbetarna. 

5.2.2 Undervisning fritidshem (2022) 

Studier och statistik har sedan många år indikerat stora utmaningar 

när det gäller fritidshemmens uppdrag. Utmaningarna handlar bland 

annat om stora elevgrupper, låg personaltäthet och låg andel per-

sonal som är behörig att undervisa. Skolinspektionens tidigare 

granskningar av fritidshemmen har visat att styrning och ledning av 

fritidshemmen tenderar att få mindre uppmärksamhet i förhållande 

till skolan. En annan aspekt som diskuterats är att fritidshemmens 

uppdrag att bedriva undervisning inte varit tillräckligt utvecklat. 

Bland annat har synsätt funnits som indikerar att fritidshemmen 

mestadels har setts som en trygg plats att vistas på efter skoldagens 



Stadsrevisionen Revisionsplan 2022-2023 
10 (13) 

slut och inte som en egen pedagogisk verksamhet. I 2010 års 

skollag förstärktes fritidshemmets lärandeuppdrag, och kraven på 

undervisningen i fritidshem förtydligades 2016 genom förändringar 

i läroplanen (Lgr 11). Fritidshemmet har ett samlat uppdrag där 

omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. En tidigare 

granskning som revisionskontoret genomförde 2016 visade att 

nämndens styrning och uppföljning avseende fritidshem måste 

utvecklas för att tillgodose elevernas rätt till undervisning.  

Förutom elevernas rätt till utbildning inriktas granskningen mot 

utbildningsnämndens styrning och ledning av fritidshemmen. 

Vidare om elevgrupper, personaltäthet och personalen kompetens är 

anpassade och tillräcklig för att undervisa.  

5.2.3 Våld i nära relation (2023 eller senare) 

Socialtjänstinspektörerna har under 2019 och 2020 genomfört 

slumpmässiga urval av pågående ärenden inom stadens relations-

våldsteam. Mer än hälften av de slumpmässigt utvalda ärendena hör 

till kvinnor med utländsk bakgrund. Få ärenden hör till andra utsatta 

grupper som exempelvis våldsutsatta i missbruk, med funktionsned-

sättning eller äldre. Risk finns att socialtjänsten inte når tillräckligt 

många våldsutsatta med annan utsatthet.  

Granskning inriktas på hur socialtjänsten arbetar för att fånga upp 

indikationer på våldsutsatthet i befintliga arbetsprocesser och om 

information om hur man kan få hjälp är tillgänglig.   

5.2.4 Grundsärskolan (2023 eller senare) 

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte 

uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell 

funktionsnedsättning. Revisionskontoret har under senare tid inte 

genomfört någon granskning av särskolan och ser behov av att även 

denna verksamhet blir föremål för granskning. 

Granskningen inriktas på om utbildningsnämnden säkerställer en 

grundsärskola i enlighet med lagstiftning och regelverk.  
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5.3 Styr- och stödprocesser 

Granskning År 

5.3.1 

Avtalsuppföljning med inriktning mot outsourcad it-verksamhet 

2022 

5.3.2 

Integrerat ledningssystem, ändamålsenlighet 

2022 

5.3.3 

Stadens förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet  

2022 

5.3.4  

Offentlighetsprincipen 

2023 
eller 
senare 

5.3.5 

Upphandling och avtalsuppföljning, miljökrav 

2023 
eller 
senare 

5.3.1 Avtalsuppföljning av outsourcad it-verksamhet 

(2022) 

Staden har en hög grad av outsourcing när det gäller området it och 

digitalisering. Detta ställer krav på att staden har en god beställar-

kompetens med förståelse för det operativa arbetet. Det ställer också 

krav på att leverantörerna har förståelse för stadens olika verksam-

heter och behov. 

Det finns en risk att stadens nämnder och bolagsstyrelser inte har 

tillräckliga resurser och kompetens för att upphandla digitaliserings-

tjänster och/eller it-system. Brister kan leda till att staden inte får 

den vara/tjänst som efterfrågats samt för staden ofördelaktiga avtal.  

Granskningen inriktas mot avtalsuppföljning av outsourcad it-

verksamhet med fokus på hur informationssäkerhet, driftsäkerhet 

och incidenthantering regleras och följs upp. 

5.3.2 Integrerat ledningssystem (2022) 

Staden har sedan flera år en process och ett systemstöd för att styra 

och följa upp mål. Målen bryts ner från kommunfullmäktige till 

nämnder och bolag och därefter till verksamheter på flera nivåer. 

Till varje mål finns indikatorer och aktiviteter. Återrapportering 

sker i enlighet med stadens årshjul. För att kommunfullmäktige ska 

få en sann bild av hur verksamheten utvecklas är det viktigt att 

verksamheterna i sin målnedbrytning använder sig av relevanta 

underlag som mäter det som kommunfullmäktige vill uppnå. 
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Granskningen inriktas på ILS-systemets ändamålsenlighet med 

fokus på nämndernas arbete med målnedbrytning, analys och 

rapportering av måluppfyllelse. 

5.3.3 Stadens förebyggande arbete mot 

välfärdsbrottslighet (2022) 

Välfärdsbrottslighet är en form av kriminalitet som uppmärksam-

mas allt oftare. Det svenska välfärdssystemet har utformats med hög 

grad av tillit till brukare och aktörer i systemet. SKR har i november 

2021 publicerat en rapport ” Välfärdsbrott och otillåten påverkan -

Från bidragsfusk till systemhotande brottslighet”. I rapporten lyfter 

SKR bland annat fram att även om välfärdsbrott oftast består av 

enskilda personers fusk, riktas allt mer fokus mot större, 

systematiska bedrägerier. Vidare lyfter de fram att välfärdsbrott 

med kopplingar till organiserad brottslighet ökar. Den samhälls-

skada som välfärdsbrotten utgör handlar inte bara om att våra 

gemensamma skattemedel utnyttjas fel utan också om att tilliten och 

förtroendet för samhällsinstitutionerna undergrävs.  

Stadsrevisionen har tidigare granskat stadens arbete vad gäller 

otillåten påverkan. Påverkansförsök kan ibland vara kopplat till 

världsfärdsbrott.  Under 2022 planeras en granskning där stadens 

insyn och kontroll av så kallade LOV-företag granskas. Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft 1 januari 2009. LOV inne-

håller regler om vårdval som tillämpas i de fall som kommuner och 

landsting väljer att konkurrensutsätta verksamhet inom hälsovård, 

omsorg och socialtjänst och låter brukarna själva välja utförare.  

Granskningen inriktas på stadens förebyggande arbete mot 

välfärdsbrottslighet med fokus på om staden har en ändamålsenlig 

styrning, kontroll och uppföljning över verksamheter som bedrivs 

av LOV-företag, både initialt och löpande under avtalstiden. 

Granskningen omfattar hemtjänst och LSS-verksamhet. 

5.3.4 Offentlighetsprincipen (2023 eller senare) 

Offentlighetsprincipen är viktig för rättssäkerhet, effektivitet och 

demokrati.  Allmänheten har rätt att ta del av de allmänna hand-

lingar som finns i staden. Syftet med offentlighetsprincipen är att 

främja ett fritt meningsutbyte och ge en allsidig information till 

varje medborgare. Offentlighetsprincipen fungerar även som 

stävjare av maktmissbruk. Allmänhetens intresse av att ta del av 

allmänna handlingar har under senare år ökat. Det innebär att den 

som arbetar inom den offentliga sektorn måste kunna hantera dessa 

frågor på ett korrekt sätt. Dåliga rutiner för postöppning, ärende-

registrering, utlämnande av handling etc. begränsar massmedias och 
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allmänhetens insyn samt undergräver förtroendet för stadens 

verksamhet. 

Granskningen inriktas på hur de kommunala bolagen lever upp till 

offentlighetslagstiftningens regler och om kunskapen om den 

aktuella lagstiftningen finns hos berörd personal. 

5.3.5 Upphandling och avtalsuppföljning, miljökrav 

(2023 eller senare) 

Enligt stadens ”Program för inköp 2020–2023” ska miljökrav alltid 

ställas då det är motiverat i syfte att uppnå målen i miljöprogram-

met. Miljökravställning ska bl.a. finnas för arbetsmaskiner, egna 

fordon, transporttjänster, vitvaror, el, livsmedel och plastprodukter. 

För att minska stadens klimatavtryck är det väsentligt att miljökrav-

ställningar används där det är tillämpligt samt att staden följer upp 

de krav som ställs i upphandlingar och avtal.  

Granskningen inriktas på om miljökrav ställs i enlighet med stadens 

krav vid upphandling och om avtalsuppföljning sker. 

6 Uppföljning 

Under 2022 planeras för att följa upp resultatet av granskningar som 

genomförts under perioden 2018-2021. Syftet är att få en samlad 

bild av stadens utvecklingsarbete inom valda områden och om 

revisionens rekommendationer hörsammats. De gransknings-

områden som kommer att följas upp är bland annat bostadsbygg-

ande, klimat och miljö, socialtjänst och utbildningsområdet. 
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