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Revisionsberättelse för år 2020 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och beredningar samt den gemensamma nämnden Södertörns överförmyndarnämnd 
och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
företag och förbund. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

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 kommunens revisionsreglemente utifrån de arbetsformer undertecknade revisorer haft 
under året. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som 
redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för 2020 års revisionsverksamhet”. 

Årets resultat (exklusive exploatering och realisationsvinst) för kommunen uppgår till +395 
mnkr, vilket motsvarar 6,1 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning och ett överskott mot budget med 270 mnkr. 

Nämnderna redovisar ett samlat överskott mot budget på 48,1 mnkr. Största avvikelserna 
visar kommunstyrelsen -23 mnkr, förskolenämnden +25,4 mnkr, grundskolenämnden +24,5 
mnkr, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden -46,4 mnkr, socialnämnden +38,8 mnkr, vård- 
och omsorgsnämnden +40,4 mnkr och klimat och stads- och miljönämnd -21,2 mnkr. 

Kommunstyrelsens samlade bedömning av de finansiella målen och verksamhetsmålen är att 
måluppfyllelsen anses vara god och att kommunen därmed uppfyller kriterierna för god 
ekonomisk hushållning. 



Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar samt den gemensamma 
nämnden Södertörns överförmyndarnämnd i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningar samt den gemensamma nämnden 
Södertörns överförmyndarnämnds interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt den gemensamma nämnden Södertörns överförmyndarnämnd samt 
enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 
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Angående godkännande av revisionsberättelsen som en följd av rådande pandemi och i syfte 
att minska risken för smittspridning har revisorerna valt att sammanträda digitalt den 8 april 
2021. Ovan nämnda revisorer har genom digital bekräftelse fastställt denna revisions-
berättelse, som upprättades vid sammanträde den 8 april 2021.  

Bilagor till revisionsberättelsen bifogas:  
- Redogörelse för 2020 års revisionsverksamhet  
- Granskningsrapport för Huge Bostäder AB samt fördjupad granskning 
- Granskningsrapport för Huddinge Samhällsfastigheter AB samt fördjupad granskning 
- Granskningsrapport för SRV återvinning AB samt fördjupad granskning 
- Granskningsrapport för Södertörns Energi AB 
- Granskningsrapport för Södertörns Fjärrvärme AB  
- Granskningsrapport för Söderenergi AB 
- Granskningsrapport för Södertörns Brandförsvarsförbund 
- Granskningsrapport för Tyresåns Vattenvårdsförbund 
- Granskningsrapport för Samordningsförbundet HBS 
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