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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 

obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

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

bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Det noteras dock att 

koncernperspektivet saknas för flera av de obligatoriska delar, vilket är ett krav enligt 

LKBR. Inför 2020 bör kommunen arbeta vidare med förvaltningsberättelsens struktur 

och innehåll i enlighet med de nya krav som följer av den förändrade 

redovisningsseden. Beskrivningarna bör då utgå från ett övergripande 

koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunens och andra eventuella 

väsentliga koncernföretag. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att utfallet delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 

delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.  

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen en bedömning att det ekonomiska resultatet 

för perioden är i linje med kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Inga väsentliga avvikelser 

har noterats i granskningen.  

Vi noterar dock att vissa av tilläggsupplysningar som enligt god sed ska lämnas i not 

istället lämnas i förvaltningsberättelsen. Inför 2020 bör kommunen arbeta vidare med att 

säkerställa att upplysningarna återfinns på rätt ställe i årsredovisningen.   
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Inledning 
 

Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning.  

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

årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas 

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 

revisionsberättelsen.  

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens 

upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

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

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. 

Den granskade årsredovisningen fastställs av kommunstyrelsen 2020-03-31 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-21. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Årets resultat uppgår till 16,4 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre än föregående år. Resultatet 

är en positiv budgetavvikelse om 7,8 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras av högre 

skatteintäkter och generella bidrag jämfört med årets budgeterade resultat. Balanserat 

resultat uppgår till 14,0 mnkr.   

Förvaltningsberättelse 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 

Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information: 

• En översikt över utveckling av kommunens verksamhet. 

• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 

• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

• Upplysning om kommunens förväntade utveckling. 

• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 

• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och 

uppföljning av kommunens verksamhet. 

• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. 

• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 

Eftersom kommunen ingår i en kommunal koncern, ska upplysningarna ovan, utom vad 

gäller sjukfrånvaron och balanskrav, även omfatta koncernen.  Rådet för kommunal 

redovisning har gett ut rekommendation R15 Förvaltningsberättelse som förtydligar 

lagens intentioner. Rekommendationen träder i kraft 1 januari 2020. Tidigare tillämpning 

uppmuntras.  

Förvaltningsberättelsen i granskad årsredovisning bedöms innehålla den information 

som enligt lagen ska finnas. Det noteras dock att koncernperspektivet saknas/är 

inkonsekvent hanterad för de obligatoriska delarna.  
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Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter 

balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av 

resultatutjämningsreserven. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 14 

mnkr. Kommunen lever upp till kommunallagens krav om en ekonomi i balans.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet 

förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Tabellen 

nedan är hämtad från kommunens årsredovisning.   

 

 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. 

Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens 

investeringsverksamhet. Tabellen nedan är hämtad från kommunens årsredovisning.   

 

Årets investeringsutgifter uppgår till 135 mnkr, vilket understiger budget med 110 mnkr. 

Förklaringen till budgetavvikelsen uppges vara förseningar och att projekt blivit flyttade 

fram i tiden. I årsredovisningen redogörs för investeringsprojekt under året.  
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Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Det noteras dock att 

koncernperspektivet saknas för flera av de obligatoriska delar. Inför 2020 bör 

kommunen arbeta vidare med förvaltningsberättelsens struktur och innehåll i enlighet 

med de nya krav som följer av den förändrade redovisningsseden. Beskrivningarna bör 

då utgå från ett övergripande koncernperspektiv under varje rubrik och därefter 

kommunens och andra eventuella väsentliga koncernföretag. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har under året fastställt ett måldokument för innevarande 

mandatperioden 2018-2022. Måldokumentet innehåller 11 övergripande mål för 

kommunen, varav ett finansiellt mål och tio verksamhetsmål, som följs upp och 

utvärderas i årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen och nämnderna har beslutat om mål för sin verksamhet utifrån de 

övergripande målen. Till målen finns indikatorer för bedömning av hur väl respektive mål 

är uppnått. Kommunstyrelsens bedömning av de 11 övergripande målen baseras i sin 

helhet på hur väl nämndernas mål, totalt 93 stycken, är uppnådda. Bedömning av 

måluppfyllnad görs i en tregradig skala där 0,0 är ej uppnått, 0,5 är delvis uppnått och 

1,0 är uppnått. För att ett mål ska anses som uppnått ska utfallet vara inom intervallet 

0,67-1,00.  

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.  

Till kommunens övergripande finansiella mål: ”Mål 5: Ekerö kommun är en välskött 

ekonomi i balans baserat på effektivt resursutnyttjande med minst en procents överskott 

och utan överuttag av kommunalskatt” har kommunstyrelsen beslutat om två finansiella 

nämndmål.   

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse 

När ekonomin tillåter ska vi sänka 
kommunalskatten. 

Utfall 2019 och budget 2020 med 
inriktning 2021-2022 når inte de resultat 
som krävs. 

Målet är ej uppfyllt. 

Vi strävar efter en välskött ekonomi 
i balans och minst en procent i 
överskott. 

Resultatet 2019 är positivt om 16,4 mnkr, 
motsvarande 1 %. 

Målet är uppfyllt. 
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Av redovisningen framgår att ett av två finansiella mål uppfylls och att ett mål inte 

uppfylls. I årsredovisningen bedöms det övergripande målet vara delvis uppfyllt med en 

måluppfyllelse om 0,5.  

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens tio övergripande 

verksamhetsmål som fastställts av fullmäktige i budget 2019. 

 

Av redovisningen framgår att tre av de övergripande verksamhetsmålen är uppfyllda och 

att övriga sju mål är delvis uppfyllda. Bedömningen av måluppfyllelsen för de 

övergripande målen baseras på i vilken grad de underliggande målen i nämnderna är 

uppfyllda. För att ett övergripande mål ska vara uppnått krävs att nämndernas mål med 

tillhörande indikatorer ska hamna i intervallet 0,67–1,00. 

Av redovisningen framgår även att det har skett en positiv förflyttning för samtliga 

övergripande mål jämfört med föregående uppföljning som gjordes i augusti 2019. 

Övergripande verksamhetsmål Antal nämndmål Värde/måluppfyllelse 

Mål 1: Medborgarnas möjligheter till dialog och 
inflytande ska öka 

Fyra nämndmål 0,50 delvis uppfyllt 

Mål 2: Det är enkelt att resa till, från och inom 
Ekerö kommun 

Nio nämndmål 0,39 delvis uppfyllt 

Mål 3: Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges 
tryggaste kommuner 

Elva nämndmål 0,46 delvis uppfyllt 

Mål 4: Ekerö kommun utmärks av en god och 
hållbar integration 

Åtta nämndmål 0,83 uppfyllt 

Mål 5: Ekerö kommun är en välskött ekonomi i 
balans baserat på effektivt resursutnyttjande 
med minst en procents överskott och utan 
överuttag av kommunalskatt 

Två nämndmål 0,50 delvis uppfyllt 

Mål 6: I Ekerö kommuns skolor är kunskap, 
ordning och trivsel i centrum 

Tretton nämndmål 0,35 delvis uppfyllt 

Mål 7: Ekerö kommun ska fortsatt vara en av 
Sveriges bästa kommuner att åldras i 

Nio nämndmål 0,54 delvis uppfyllt 

Mål 8: I Ekerö kommun är det enkelt för företag 
att starta, växa och utvecklas 

Nio nämndmål 0,69 uppfyllt 

Mål 9: Ekerö kommun står för en innovativ 
miljöpolitik som ger konkreta miljöeffekter 

Tio nämndmål 0,36 delvis uppfyllt 

Mål 10: I Ekerö kommun finns förutsättningar för 
en meningsfull och trygg fritid för alla åldrar 

Nio nämndmål 0,35 delvis uppfyllt 

Mål 11: Ekerö kommun är en kommun med 
närhet till natur, kultur och service 

Åtta nämndmål 0,75 uppfyllt 
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Som tidigare påtalats, noterar vi att några av de övergripande målen, med 

underliggande nämndmål, i sig inte är av mätbar karaktär och därmed försvåras 

utvärdering och bedömning av måluppfyllelsen. Indikatorerna som finns kopplat till 

samtliga verksamhetsmål är dock i allt väsentligt uppföljningsbara och dessa indikatorer 

förtydligar målen och bedömningen av måluppfyllelsen. Utifrån årsredovisningens 

återrapportering kan vi dock inte fullt ut se hur bedömningar gjorts för samtliga 

nämndmål utifrån att målvärde för bedömning av uppfyllandegrad inte tydligt framgår.  

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet.  

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 

delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.  

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen en bedömning att det ekonomiska resultatet 

för perioden är i linje med kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. 

Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR förutom att den innehåller en kolumn för 

budget. Enligt LKBR ska uppställningen endast omfatta jämförelse med föregående år.  

Resultaträkningen omfattar i huvudsak erforderliga noter. Vi noterar dock att vissa av 

tilläggsupplysningar som enligt god sed ska lämnas i not istället lämnas i 

förvaltningsberättelsen. Inför 2020 bör kommunen arbeta vidare med att säkerställa att 

upplysningarna återfinns på rätt ställe i årsredovisningen.  

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser 

noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR. Enligt lagen får andra poster, än de som 

finns upptagna i balansräkningens uppställningsform, tas upp. Dessutom ger lagen även 

möjlighet att dela upp poster i delposter. Kommunen har valt att både lägga till och dela 

upp poster i sin balansräkning. Vi gör dock bedömningen att det inte finns någon 

anledning att dela upp visa av posterna i balansräkningen utan att detta med fördelas 

kan göras i not. På så vis hålls balansräkningen ”ren” och jämförbar.  

Balansräkningen omfattar i huvudsak erforderliga noter. Vi noterar dock att vissa av 

tilläggsupplysningar som enligt god sed ska lämnas i not istället lämnas i 

förvaltningsberättelsen. Inför 2020 bör kommunen arbeta vidare med att säkerställa att 

upplysningarna återfinns på rätt ställe i årsredovisningen.  
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Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser 

noterats.  

Följande avvikelser som ej bedöms materiella har noterats: 

• Det finns en differens mellan huvudbok och engagemang enligt bank för 

kassakonto 1924 ICA-banken som avser medel som Socialkontoret beviljat till 

brukare (ekonomiskt bistånd). Saldot enligt bank uppgår till 193 301 kr, medan 

saldot i huvudboken uppgår till 213 611 kr, dvs högre belopp motsvarande 20 

310 kr. Av differensen är 11 959 kr under utredning i kommunen. Återstoden av 

differensen uppgår till 8 351 kr och beror på glapp mellan bokföringen och saldo 

i banken. Detta till följd av eftersläpning mellan försystemet och de transaktioner 

(kortuttag) som görs.  

Avvikelsen bedöms inte materiell och påverkar således inte periodens resultat i 

väsentlig omfattning.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 

erforderliga noter förutom att upplysning saknas om väsentliga händelser som påverkat 

kassaflödet och som avviker från det normala.  

Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

Kassaflödet uppgår till 3,6 mnkr vid årets slut.  

Sammanställda räkenskaper   

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och 

omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående 

räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.  

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 

Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt 

väsentligt utförts. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i ett separat avsnitt efter 

noterna i årsredovisningen.  

Av redovisningsprinciperna framgår att kommunen valt att tillämpa R2. Vi noterar dock 

att kommunen fortfarande balanserar intäkter avseende gatukostnadsersättningar på 

skuldsidan. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Vi noterar dock att vissa av tilläggsupplysningar som enligt god sed ska lämnas i not 

istället lämnas i förvaltningsberättelsen. Inför 2020 bör kommunen arbeta vidare med att 

säkerställa att upplysningarna återfinns på rätt ställe i årsredovisningen. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att årsredovisningen i 

allt väsentligt redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska 

ställningen.  

Det noteras dock att 

koncernperspektivet saknas för 

flera av de obligatoriska delar, vilket 

är ett krav enligt LKBR. Inför 2020 

bör kommunen arbeta vidare med 

förvaltningsberättelsens struktur 

och innehåll i enlighet med de nya 

krav som följer av den förändrade 

redovisningsseden. 

Beskrivningarna bör då utgå från ett 

övergripande koncernperspektiv 

under varje rubrik och därefter 

kommunens och andra eventuella 

väsentliga koncernföretag. 

Kommunen lever upp till 

kommunallagens krav på en 

ekonomi i balans för år 2019. 

 

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

Delvis uppfyllt – Finansiella mål  

Vi bedömer att utfallet delvis är 

förenligt med fullmäktiges mål för 

god ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet. Ett mål 

bedöms som uppfyllt och ett mål 

som ej uppfyllt i det finansiella 

perspektivet.  

Delvis uppfyllt - Verksamhetsmål 

Vi bedömer, utifrån 

årsredovisningens återrapportering, 
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att verksamhetens utfall är delvis är 

förenligt med fullmäktiges 

övergripande mål för 

verksamheten.  

Sammantaget gör 

kommunstyrelsen i 

årsredovisningen bedömningen att 

det ekonomiska resultatet för 

perioden är i linje med 

kommunfullmäktiges fastställda 

riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt 

väsentligt är rättvisande. Inga 

väsentliga avvikelser har noterats i 

granskningen.  

Vi noterar dock att vissa av 

tilläggsupplysningar som enligt god 

sed ska lämnas i not istället lämnas 

i förvaltningsberättelsen. Inför 2020 

bör kommunen arbeta vidare med 

att säkerställa att upplysningarna 

återfinns på rätt ställe i 

årsredovisningen.  

 

 

2020-04-02 
 

 
 

Anders Hägg 
Uppdragsledare 

 Richard Moëll Vahul 
Projektledare 

 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de 
förtroendevalda revisorerna i Ekerö kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av fastställd 
revisionsplan för 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  


