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Revisionsberättelse för år 2021 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och 
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
företag. 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. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det 
resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse 2021”. 

Vår bedömning är att kommunen uppfyller balanskravet.  

Fullmäktige har fastställt följande finansiella mål - Arboga ska ha en god ekonomisk hushållning. 

Till målet är följande mått kopplade: 

• Resultatet exklusive jämförelsestörande och extraordinära poster ska under mandatperioden i 
genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning.  

Resultatet vid årsbokslutet 2021 visar på överskott, +29,9 mnkr vilket motsvarar 3,3 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

• Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara 
lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper. 

Målvärdet för 2021 var 24,6 %. Soliditeten uppgick till 33,8 %. 

Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv. 

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2021 finns totalt sex övergripande verksamhetsmål 
formulerade.  Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning av de sex verksamhetsmålen, där ett 
bedöms uppfyllt och fem delvis uppfyllda.  

Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv.   

Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av 
fullmäktiges fastställda finansiella målen men att det inte är uppfyllt avseende verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning.  

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Arboga kommun 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 och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

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

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

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda 
ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 
 
Conny Petterson är vald av fullmäktige som revisor med undantag för Fritids- och kulturnämnden och 
har därför inte medverkat i granskning av den nämnden.  

 
Arboga kommun 2022-04-01 

 

Underskrifter 

 

Jan Erik Isaksson    Conny Pettersson 

 

Bertil Bresell    Johan Wigren 
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