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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 

bedömning 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 delvis 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 

årsredovisning. 

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

årsredovisningen 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 2022-03-29 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-28. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

I årsredovisningen görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning så som de beslutades i Mål och budget 2021-2023.  

Ur ett koncernperspektiv bedöms god ekonomisk hushållning vara uppfyllt när 

ägardirektiven är uppnådda.   

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Två finansiella mål har 

formulerats.  

Finansiellt mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Årets resultat ska uppgå till 
mins 1 procent av 
skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. 

Utfallet för 2021 uppgick till 

1,5 procent.  

Årets resultat uppgår till 

23,9 mnkr 

Uppfyllt 

Soliditeten ska vara 
oförändrad eller öka.  

Soliditeten har ökat under 
2021 från 24,5 procent till 
26,1 procent.   

Uppfyllt.  

De två finansiella målen för 2021 har uppfyllts vilket är en viktig del för att uppnå god 

ekonomisk hushållning.  

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. För samtliga grunduppdrag görs 

bedömningen att de till stor del uppnås. 

Grunduppdrag Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Arbetsgivare. Verksamheterna har i stor 
utsträckning påverkats av 
pandemin vilket påverkat 
medarbetarna. 
Verksamheterna har i olika 
omfattning behövt ställa om 
för att möta restriktionerna i 
samhället. Distansarbetet har 
medfört nya arbetssätt för 
både medarbetare och chefer.   

Grunduppdraget uppnås till 
stor del.  
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Välfärd och service De fysiska mötesplatserna 
har även under 2021 fått 
anpassas inom många 
områden. Flera evenemang 
har behövt anpassas eller 
ställas in. När det gäller 
välfärdstjänster där människor 
möts har fokus varit på 
smittskydd vilket medfört 
anpassningar. Minska fysisk 
kontakt har medfört digitala 
möten i den mån det varit 
möjligt.  

Grunduppdraget uppnås till 
stor del. 

Samhälle och demokrati Flera aktiviteter har 
genomförts under året. Bland 
annat genomfördes en 
Demokratidag för ungdomar 
för femte året i rad.  
Resursjobb har funnits sedan 
2020 och är ett koncept som 
kombinerar anställning med 
kompetenshöjande insatser. 
Syftet är att rusta individer 
som komma vidare till studier 
eller arbete efter maximalt 2 
år. Sedan starten har 30 
resursjobb tillsatts varav 8 
hunnit avslutas.  

Grunduppdraget uppnås till 
stor del. 

 

I förvaltningsberättelsen görs även an avstämning av kommunens kvalitetsfaktorer. En 

av fem kvalitetsfaktorer uppnås, tre är på väg att uppnås och ett uppnås inte.   

Kvalitetsfaktor Utfall 2021 Grad av kvalitet 

God ekonomisk hushållning Bedömningen är att 
Lindesbergs kommun uppnår 
god ekonomisk hushållning 
trots det osäkra läge som 
råder. 

Kvaliteten uppnås  

Samverkan internt och 
externt för att möte 
framtidens 
välfärdsutmaningar 

En viktig faktor är 
kommunikation. För den 
interna kommunikationen är 
intranätet kommunens 
huvudkanal. Där läggs viktig 
information som berör alla 
upp. För den externa 
kommunikationen 
kommunens webbplats viktig. 
Där publiceras protokoll från 
fullmäktige och nämnders 
sammanträden. Ett arbete 

Kvaliteten är på väg att 
uppnås 
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med att öka e-tjänster pågår. 

Attraktiv arbetsgivare med 
fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap 
och kompetensförsörjning. 

Socialförvaltningen har under 
året ingått i regionens 
gemensamma arbete med att 
ta fram en länsövergripande 
kompetensförsörjningsplan. 
Under året har den interna 
utbildningen framtida ledare 
genomförts. Andelen 
heltidsanställda har ökat med 
6 procentenheter under året.  

Kvaliteten är på väg att 
uppnås 

God kommunal service  Kvaliteten är på väg att 
uppnås 

Friska medarbetare Sjukfrånvaron per sista 
augusti börjar närma sig 
nivån som innan pandemin. 
Den högsta sjukfrånvaron 
finns inom 
socialförvaltningen.  

Kvaliteten är på väg att inte 
uppnås 

 

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 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 delvis 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. Bedömningen är att 

god ekonomisk hushållning uppnås.  
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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 finansiella mål 
uppnås.  
 

 

Verksamhetsmål Ja  
Grunduppdragen och 
kvalitetsfaktorerna uppnås till 
stor del.  
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Rekommendationer 
Granskningen föranleder inga rekommendationer. 
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Uppdragsledare      

 

 

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


