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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 

god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget ingår 

som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedöm-

ning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 
god ekonomisk hushållning?  

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara 

förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara 

förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 

avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 

revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen 

avser. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredo-

visning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap 2 § bedöma om resultaten i årsredovis-

ningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning 

ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning? 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av kommunens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-04-06 och 

kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-27. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2021 - 2023 innehållande 

ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god eko-

nomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att tre av tre 

finansiella (interna) mål är uppfyllda. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Soliditet (internt mål) - Soliditeten i 
kommunen ska öka. Detta för att 
soliditet inklusive bolagen och 
Kopparsvanens kooperativa 
hyresrättsförening på sikt ska 
motsvara den långsiktiga 
genomsnittliga soliditeten för rikets 
kommuner. Målvärde 50 procent om 
cirka 25 år, år 2045. 

Soliditeten utvärderas 
exklusive de delar i 
exploateringsprojekt som 
avser omsättningstillgångar 
samt motsvarande skuld. 
Även de balansposter som 
avser utbyggnaden av 
Grebo Norrby undantas.  

Med dessa justeringar har 
kommunens soliditet ökat 
med 4,0 procentenheter från 
33,1 procent vid bokslutet år 
2020 till 37,1 procent nu. 
Målet för året är därmed nått. 

Resultat (internt mål) - Resultatet 
före jämförelsestörande poster ska i 
genomsnitt uppgå till två 
procent av skatteintäkter och 
utjämning under respektive 
mandatperiod. Resultatmål för 
respektive år fastställs i samband 
med beslut om budget och 
verksamhetsplan. När resultatet 
utvärderas undantas de kostnader 
och intäkter som är hänförliga till 
utbyggnaden av Grebo Norrby. 
 

För år 2021 redovisar 
kommunen ett resultat före 
jämförelsestörande poster 
om 57,8 Mkr.  
 

Budgeterat resultat uppgår till 
21,6 Mkr. Resultatmålet för 
året har således uppnåtts. 
Detta innebär också att det 
utifrån resultatplaneringen i 
budgeten också är möjligt att 
nå mandatperiodens 
resultatmål. 

Investeringar (internt mål) - Utfallet 
för mandatperiodens netto-
investeringsutgifter ska maximalt 
motsvara 250 procent av mandat-
periodens resultat före jämförelse-
störande poster. Från investering-
arna avräknas de investeringar som 
avser utgifter för omsättningstill-
gångar i exploateringsprojekt. Även 
investeringar som görs inom ramen 
för utbyggnaden av Grebo Norrby 
undantas. 
 

Investeringsutgifterna för år 
2021 uppgår till 40,1 Tkr. 
Utifrån utfallet föregående år 
samt budget 2021 
och planen för det 
kommande året ryms 
investeringarna inom ut-
rymmet för målet.  

Målet bedöms som 
uppfyllt. 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att fem av sex verk-

samhetsmål (interna) är uppfyllda samt att ett mål inte är uppfyllt. Sistnämnda målet avser 

sjukfrånvaro vars mål är 5 % men utfallet är 6,6 %.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara för-

enligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 

några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara för-

enligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 

avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat 
avseende god ekonomisk 
hushållning? 
 

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Ja 
Samtliga tre finansiella mål 
(interna) är uppfyllda. 
 

 

Verksamhetsmål Ja 
Fem av sex verksamhetsmål 
(interna) är uppfyllda och ett 
mål är inte uppfyllt men har 
minskat (avser sjukfrånvaro).  
 

 

 

 
2022-04-06  

 

 

 

Annika Hansson     Susanne Lindberg    

___________________________  _________________ 

Uppdragsledare     Projektledare     

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Åtvidabergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 6 
december 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  

 

 


