
 

 

  
  

 
 
Revisionsberättelse 2020 
för Göteborgs Stads styrelse och nämnder samt dess sammanställda räkenskaper  
Göteborgs Stad, org.nr 212000-1355 

 

Vi, revisorer utsedda av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, har granskat den verksamhet 

som bedrivits i Göteborgs Stads kommunstyrelse och nämnder. Genom utsedda 

lekmannarevisorer har även den verksamhet som bedrivits i Göteborgs Stads bolag 

granskats. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten har bedrivits på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaper  

och redovisning är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vårt ansvar är att uttala oss om räkenskaper, verksamhet och intern kontroll på grundval  

av vår revision. Vi ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med de finansiella mål  

och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Granskningen har genomförts  

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning  

och ansvarsprövning. 

Resultatet av kommunstyrelse- och nämndgranskningen redovisas i revisionsberättelser  

och revisionsredogörelser som överlämnats till styrelse och nämnder. Resultatet av bolags-

granskningen redovisas på motsvarande sätt i granskningsrapporter och gransknings-

redogörelser som överlämnats till respektive bolag. Granskningen av Göteborgs Stads 

räkenskaper och bokslut, inklusive de sammanställda räkenskaperna, återfinns i en separat 

revisionsredogörelse som överlämnats till kommunstyrelsen. Årets granskning sammanfattas 

i en årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.  

Kritik i form av en anmärkning har riktats mot grundskolenämnden. Granskningen visar på 

flera olika brister i hur nämnden genomförde skolvalet 2020, inklusive det efterföljande 

arbetet med att åtgärda felaktiga beslut och hantera överklaganden. Nämndens hantering av 

skolvalet inför läsåret 2020/21 har inte varit ändamålsenligt samt präglats av en bristande 

intern kontroll.  

Vi bedömer i övrigt att styrelse och nämnder i Göteborgs Stad har bedrivit verksamheten på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att det inte går att avgöra om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 

mål fullmäktige beslutat om, varken de finansiella eller de verksamhetsmässiga. Svårigheten 

att bedöma måluppfyllelsen kan relateras till de brister i modellen för styrning som vi har sett 

i granskningen.  
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Revisorerna ska till kommunfullmäktige redovisa sin ansvarsprövning av styrelse och 

nämnder. Lekmannarevisorernas uppdrag i bolagen omfattar inte något ställningstagande  

i ansvarsfrågan. 

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder ansvars-

frihet för verksamhetsåret 2020. 

Vi tillstyrker att Göteborgs Stads årsredovisning för 2020 godkänns. 

 

Göteborg den 31 mars 2021 

 

 

Bengt Bivall   Sven R. Andersson 

 

 

 

Vivi-Ann Nilsson            Monika Bandi              Erik Fristedt 

 

 

 

Lars-Gunnar Landin                              Lars-Ola Dahlqvist 

 

 

 

Susanne Zetterberg Jensen                   Bernt Helin              Gun Cederborg 

 

 

 

Stefan Dahlén                          Birgitta Adler                          Lars Lorentzon 

 

 

 

Christina Rogestam                      Tom Heyman                          Johan Abrahamsson 

 

 

  

Torbjörn Rigemar                      Alf Landervik                       Tore Svensson 

 

 

 

        Bengt-Åke Gellerstedt                                           Hans-Göran Gustafsson 


