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1. Inledning  

 
Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med 
nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.   
 
Vår bedömning är att det inte framkommit några omständigheter om att årsredovisningen 
innehåller väsentliga felaktigheter. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i huvudsak är 
upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning.  
 
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2021 lämnas härmed följande 
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens 
bokslut år 2021 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste 
iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma 
förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de 
revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle 
föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll i redovisningen. Observera att vår 
granskning av den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att 
kartlägga alla tänkbara brister.  
 
Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.  
 
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 
den 21 februari 2022. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 48 mnkr och ett eget 
kapital om 424 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för Kommunkoncernen är 56 mnkr 
och 415 mnkr.  
 
Årsredovisningen är inte fastställd av kommunstyrelsen när denna rapport upprättas.  
 

2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1. God ekonomisk hushållning 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   

 

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det 

är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 
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ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till kommunfullmäktige. 

Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av 

de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av kommun-

styrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning 

bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

 

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och 

regionerna ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning. 

Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

 

Kommunfullmäktige i Öckerö kommun har definierat god ekonomisk hushållning i budget 

2021. Definitionen inkluderar både finansiella och verksamhetsmässiga mål. God ekonomisk 

hushållning uppnås när de finansiella målen är uppfyllda och när de verksamhetsmässiga 

målen visar god måluppfyllelse. Vi konstaterar, i likhet med föregående år, att kommunen 

saknar en tydlig definition för hur stor andel av de verksamhetsmässiga målen som ska vara 

uppfyllda för att god ekonomisk hushållning ska anses råda.  

 

Kommunstyrelsen anger i årsredovisningen att målen för god ekonomisk hushållning 

uppfylls.   Kommunstyrelsen grundar sin bedömning på att samtliga fyra finansiella målen 

uppnås och att samtliga fyra verksamhetsmässiga mål uppnås. Vi kan konstatera att det i 

årsredovisningen finns en uppföljning av de finansiella och verksamhetsmässiga målen.  

2.2. Finansiella mål 

Kommunen har fyra finansiella mål som ska bidra till god ekonomisk hushållning i budget 

2021. Målen och kommunstyrelsens bedömning framgår nedan:  

 Den långfristiga betalningsberedskapen för såväl kommun som koncern (soliditeten 

inklusive pensionsåtaganden) ska öka över tid 

Enligt årsredovisningen har soliditeten ökat för kommunen från 19 procent till 23,5 procent 

och för kommunkoncernen från 7 procent till 9,5 procent. 

 Den kortfristiga betalningsberedskapen mätt som kassalikviditet ska öka 

Enligt årsredovisningen har kassalikviditeten ökat från 132 procent under 2020 till 161 

procent för 2021. 

 Årets resultat bör uppgå till 1,5 procent av budgeterat skattenetto sett över en period 

av fem år 

Av årsredovisning 2021 framgår att resultatet är 2,35 procent sett över de senaste fem 

åren. 
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 Nettoinvesteringar, exklusive investeringar som görs inom affärsdrivande 

verksamhet, skall över tid inte överstiga summan av årets resultat och årets 

avskrivningar 

Enligt årsredovisningen 2021 har målet uppnåtts eftersom investeringarna har hållits inom 
budgeterad investeringsram samt att resultatet överstiger budget. 

2.3. Verksamhetsmässiga mål 

I årsredovisning framgår en uppföljning av kommunfullmäktiges fyra verksamhetsmässiga 

mål som ingår i definitionen av god ekonomisk hushållning. Målen och kommunstyrelsens 

bedömning framgår nedan: 

 Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Enligt årsredovisningen 2021 har målet uppnåtts eftersom utfallet är 85 procent, vilket är i 
linje med 2020 och högre än 2019.  

 Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka. 

Enligt årsredovisningen 2021 har målet uppnåtts eftersom sjukfrånvaron varit 8,43 
procent, vilket är lägre än 2020. 

 Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall 

uppgå till minst 60 procent. 

Enligt årsredovisningen 2021 har målet uppnåtts då andelen nyanlända som lämnat 
etableringsbidraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar uppgår till 66 procent. 

 Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

Enligt årsredovisningen är gymnasieskolan självfinansierad, varför målet bedöms uppfyllt.   

2.4. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 

kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

 

Avstämning mot balanskravet: 

Mnkr 2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 48 

Reducering av realisationsvinster och 

justering för orealiserade vinster och 

förluster i värdepapper 

-12 

 

0 

Positivt balansresultat 36 

 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  
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2.5. Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen granskat om resultatet är förenligt med 

kommunfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

 

Vi kan konstatera att det finns en uppföljning av fullmäktiges samtliga finansiella och 

verksamhetsmässiga mål såsom definierats utifrån god ekonomisk hushållning. Utifrån 

årsredovisningen framgår att såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen bedöms 

uppfyllda. Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen att kommunen uppnår 

god ekonomisk hushållning. 

 

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är 

förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi delar styrelsens bedömning att god 

ekonomisk hushållning uppnåtts. 

3. Kommentarer till resultaträkningen 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, särskild 

registeranalys för löner (så kallad ACL-körning), kontoanalyser, verifikationsgranskning 

samt jämförelse mot utfall föregående år och budget. 

 

Kommunen redovisar ett resultat för år 2021 om 48 mnkr, vilket är 36 mnkr högre än 

budget. Budgetavvikelsen förklaras främst av att skatteintäkter samt generella statsbidrag 

överstiger budget med 30 mnkr. I årsredovisningen återfinns kommunens resultatanalys.  

 

4. Kommentarer till balansräkningen 

4.1. Materiella anläggningstillgångar 391 mnkr (382 mnkr) 

Årets förändring är hänförlig till anskaffningar om 37 mnkr och avskrivningar om 28 mnkr. 

Vi har granskat årets anskaffningar stickprovsvis mot investeringsbeslut och 

fakturaunderlag.   

 

Kommunen tillämpar komponentavskrivning i enlighet med RKR R4 Anläggningstillgångar 

för alla objekt som anskaffats sedan 2014 vilket framgår av kommunens 

redovisningsprinciper. 

4.2. Exploateringsfastigheter 3 mnkr (9 mnkr) 

Förändringen är främst hänförlig till erhållen ersättning för exploateringsprojekt Tärnvägen 

Heden 1:229, 1:300 om 7 mnkr. Projektet har ett negativt saldo (erhållen ersättning 
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överstiger upparbetade utgifter) om 5,7 mnkr vilket reducerar balansposten 

Exploateringsfastigheter.  

 

Kommunen anger att det inte föreligger skäl för nedskrivning i något av pågående 

exploateringsprojekt per balansdagen. Vi har samband med årsbokslutet inte erhållit någon 

skriftlig bedömning om det föreligger förlustrisk för något av exploateringsprojekten. Vi 

rekommenderar kommunen att årligen gå igenom och dokumentera sin bedömning av värdet 

på exploateringstillgångar för att säkerställa att inget nedskrivningsbehov föreligger.   

4.3. Hyror / Leasingavgifter 

Kommunens hyreskostnader och leasingavgifter uppgår under 2021 till 111 mnkr (104 

mnkr) och kostnadsförs i sin helhet såsom operationella leasingavtal. Det framgår av 

kommunens redovisningsprinciper att avsteg görs delvis från RKR R5 Leasing och att 

samtliga leasingavtal av väsentlighetsskäl redovisas som operationell leasing. Redovisning 

enligt operationell leasing innebär att leasingavgifterna kostnadsförs den period de avser. 

 

Eftersom hyreskostnaderna huvudsakligen avser lokalhyror till det helägda bolaget Öckerö 

Fastighets AB får avsteget enbart effekt på kommunens redovisning då samtliga 

koncerninterna leasingavtal elimineras i kommunkoncernen. Det innebär att väsentliga 

finansiella leasingavtals/hyresavtals tillgångar och skulder framgår av koncernens resultat 

och balansräkning.  

5. Sammanfattande bedömning 

Av granskningen framgår att kommunens mål för god ekonomisk hushållning uppnås och att 

kommunen uppfyller balanskravet.  

 

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är 

förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Vi delar styrelsens bedömning att god 

ekonomisk hushållning uppnåtts. 

 

Kommunen redovisar avsteg från rekommendationer från RKR avseende materiella 

anläggningstillgångar samt leasing. 

 

I övrigt är vår bedömning att kommunens årsredovisning i all väsentlighet ger en rättvisande 

bild.  
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