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Granskning av årsredovisning 2021 för Arboga 
kommun 

Förslag till beslut 

1. Nedanstående svar under Sammanfattning godkänns som 

kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 

bokslut och årsredovisning 2021. 

 

Sammanfattning 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av kommunens 

bokslut och årsredovisning 2021. Bifogad rapport har antagits vid 

revisonssammanträdet 2022-04-01. Kommunrevisionen emotser svar 

från kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2022. 

Nedanstående svar är kommunstyrelsens svar på granskningen och 

utgörs av kommentarer av de avvikelser/påpekanden som 

revisorerna gör i sin rapport. 

”Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det av 
fullmäktige fastställda finansiella målet. Däremot bedömer vi att de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen inte är uppfyllda. Vår 
sammanfattande bedömning är därmed att kommunen uppfyller god 
ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv men däremot inte ur ett 
verksamhetsperspektiv.” 
 
Kommunen skriver i Årsredovisning att den samlade 
måluppfyllelsen är att två mål är uppfyllda och fem mål är delvis 
uppfyllda. Med anledning av graden av måluppfyllelse så är 
bedömningen att kommunen har en god ekonomisk hushållning ur 
ett verksamhetsperspektiv. Kommunen gör en annan värdering än 
vad revisorerna gör i sin granskning. 
 
”Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till 
kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s 
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kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att 
målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för 
kommunkoncernen som helhet. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta 
fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för 
kommunkoncernen”. 
 
Det stämmer som revisionen skriver att målen och utvärderingen av 
god ekonomisk hushållning inte omfattar kommunkoncernen. 
Nuvarande mål har funnits ett antal år och omfattar enbart 
kommunen. Det finns ett behov av att se över målen för god 
ekonomisk hushållning och att de då även omfattar kommunens 
helägda bolag. En översyn pågår inför nästa mandatperiod att se 
över kommunens styrmodell och att den då omfattar kommunens 
helägda bolag. Vad gäller målen för god ekonomisk hushållning ur 
ett finansiellt perspektiv så avvaktar kommunen riksdagsbeslut 
avseende utredningen ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och 
regioner”. I utredningen föreslås mer detaljerade krav på ett tioårigt 
rullande program för god kommunal hushållning där mål och 
riktlinjer för ekonomin sätts upp. De ekonomiska målens 
konsekvenser för verksamheten ska beskrivas. Programmet ska 
uppdateras minst vart fjärde år och de formella reglerna för 
programmet är mer detaljerade än dagens krav. 
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