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Missiv: Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av bokslut och årsredovisning 2021.  

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva 
om räkenskaperna är rättvisande.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente.  

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. 

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i 
denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed för området 
förutom avseende att kommunen inte följer RKR R5 Leasing. Vi inte kan uttala oss om 
hur stor påverkan detta har på årets resultat eller balansomslutning. 

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. 

Till Kommunstyrelsen  
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• 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. 

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.  

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 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 

Den bifogade rapporten Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 har antagits 
vid revisionssammanträdet 2022-04-01. 

Bifogad rapport samt styrelsens svar på granskningen kommer att finnas tillgängligt på 
kommunens hemsida under ”Revisorer”. 

Kommunrevisionen emotser svar (med kopia till Karin Helin Lindkvist,  
karin.helin-lindkvist@kpmg.se KPMG) från kommunstyrelsen 2022-08-31 

 

För Kommunrevisorerna i Arboga kommun 2022-04-01 

 

Jan Erik Isaksson 
Ordförande i kommunrevisionen 

 

mailto:karin.helin-lindkvist@kpmg.se



	EnvelopeID_42bbc91e-cc01-446f-85bb-fad21ae7b3a0: DocuSign Envelope ID: 0A40504B-90DC-4A44-872B-84D1C6FE14F4
	EnvelopeID_1461b58a-ae7f-4710-b030-67d4061ae662: DocuSign Envelope ID: 0A40504B-90DC-4A44-872B-84D1C6FE14F4
		2022-04-06T06:44:37-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




