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Revisorernas bedömning av Stockholms stads delårsrapport 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i stadens delårsrap
port per 31 augusti 2020 är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat. Bedömningen av
ser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Bedömning är ba
serad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte
på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verk
samhet och redovisas i bifogad revisionsrapport, Granskning av delårsrapport per 31 augusti
2020.

I stadens budget för 2020 har kommunfullmäktige fastställt tre inriktningsmål och tolv verksam
hetsområdesmål som konkretiserar inriktningsmålen. Kommunstyrelsen bedömer att de finansi
ella målen kommer att uppnås samt att ett inriktningsmål kommer att uppnås helt och att två in
riktningsmål kommer att uppnås delvis. Av verksamhetsområdesmålen bedömer kommunstyrel
sen att fem mål uppnås helt och sju delvis. Kommunstyrelsen gör bedömningen att staden kom
mer att uppnå kraven för god ekonomisk hushållning för helåret 2020
Stockholm har drabbats hårt av den pandemi som pågår. En oönskad smittspridning finns i sam
hället och särskilt bekymmersam är smittspridningen inom äldreomsorgen. Olika granskningar
och utvärderingar av Stockholms stad och andra myndigheters arbete pågår. Vi avvaktar därför
med att göra en bedömning av måluppfyllelse för äldreomsorg till vår granskning av stadens års
redovisning 2020.

Även stadens ekonomi har påverkats av pandemin. Staten kompenserar för minskade skatteintäk
ter, kostnadsökningar och för sjukfrånvaro. Årsprognosen för staden visar ett resultat om 2 346
mnkr och förklaras bland annat av de statliga bidragen samt realisationsvinster.
Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfull
mäktige beslutade finansiella mål. Det verksamhetsmässiga resultatet bedöms, utifrån tillgäng
liga underlag, delvis vara förenligt med kommunfullmäktiges beslutade mål. Vi noterar bland an
nat att målet Stockholm byggs attraktivt, tätt ochfunktionsblandat utifrån människors och verk
samheters skiftande behov avviker från kommunfullmäktiges målsättning.
Stockholm den 17 november 2020
På revisorernas vägnar
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