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Kommunstyrelsen  

  

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 

 

Granskning av årsredovisning samt granskning av god ekonomisk hushållning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun har PwC genom-

fört en granskning av årsredovisningen för år 2021, samt en granskning av om resulta-

ten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat.  

 

Granskning av årsredovisning 

Vi bedömer att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. 

 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredo-

visningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 

LKBR och god redovisningssed. 

 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sidan 2 - 32 i alla väsentliga avseenden med öv-

riga delar i årsredovisningen. 

 

Granskning av god ekonomisk hushållning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte fram-

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

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

 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte fram-

kommit 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 måluppfyllel-

sen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

 

 

REVISORERNA 

 

 

 

Anne-Marie Wigertz Gunnar Johansson  

Ordförande  Vice ordförande  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-

redovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del 

av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rätt-

visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är 

upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:   

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja  

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

Ja 
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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. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rätt-

visande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska ställ-

ning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av 

årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rätt-

visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är 

upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

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 för kommuner i Sverige. Det innebär att den 

varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-28 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-12. Rapportens innehåll har sakgranskats 

av ekonomichef, controllerchef och controller.  
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Granskningsresultat 
Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har följande väsentliga avvikelse mot LKBR 

och god sed noterats:  

● Bokförd semesterlöneskuld uppgick föregående år till 143,8 mkr baserad på uttaget 

underlag från lönesystemet. Dock var inte uttagna semesterdagar för december 2020 

avräknade vilket innebar att skulden var för högt upptagen. Detta innebär att årets resultat 

har påverkats positivt men till vilket belopp går inte att fastställa. 

 

Avvikelsen bedöms som väsentlig men påverkar inte periodens resultat i väsentlig om-

fattning.  

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. Vid 

granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats. 

Nedanstående punkt kvarstår dock från tidigare granskning.  

● I samband med granskningen av årsbokslutet 2019 noterades att kommunen har åtagit 

sig att bygga bostäder samt att medfinansiera Ostlänken tillsammans med fyra ytterligare 

kommuner och två regioner på totalt 525 mkr. Nyköping kommuns del uppgår till 84 mkr 

vilket innebär att ett åtagande finns och därför bör en avsättning tas upp. Region 

Sörmland har i protokoll den 12 december 2016 skrivit att de har för avsikt att bidra med 

hälften av kostnaden vilket innebär att kommunens andel och avsättning borde uppgå till 

42 mkr. 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende att det i redovisningsprinciperna saknas 

en bedömning av effekten av att inte redovisa all finansiell leasing.   

Bedömning 

Vi bedömer att kommunens räkenskaper2 i allt väsentligt är rättvisande.3  

 
1
 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. 
2 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
3 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Som framgår av årsredovisningen kommer kommunen under 2022 att genomföra en utred-

ning av hyresavtal för lokaler så att dessa hanteras korrekt enligt RKR R5 Finansiell leasing. 

Vi ser positivt på denna utredning för att säkerställa följsamhet till god redovisningssed. 

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende att uppgift om väsentliga personal-

förhållanden saknas för den kommunala koncernen. 

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss an-

ledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen 

inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper som uppfyller kraven enligt LKBR 

och RKRs rekommendationer.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss an-

ledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR 

och god redovisningssed. 

Annan information 

Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sidan 2 - 32.  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sidan 2 - 32 i alla väsentliga avseenden med övriga 
delar i årsredovisningen.  
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2022-04-19 

 

Susanne Lindberg      

___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
Nyköpings kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 7 december 
2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  
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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 delvis 

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 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 2022-03-28 och 

fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-12. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och controllerchef. 
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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 under målområdet Effektiv 

organisation. Av den framgår att två av fem finansiella mål/förbättringsområden är helt 

uppfyllda, att två mål är i hög grad uppfyllda och ett mål är delvis uppfyllt. 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att 12 av 32 verk-

samhetsmål är uppfyllda eller i hög grad uppfyllda, att 17 mål delvis är uppfyllda samt att 

ett mål inte är uppfyllt.  

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 delvis 

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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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

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

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Delvis 
Två mål helt uppfyllda, två mål 
i hög grad uppfyllda och ett 
mål delvis uppfyllt. 
 

 

Verksamhetsmål Delvis 
12 mål uppfyllda, 17 delvis 
uppfyllda och ett mål ej 
uppfyllt. 
 

 

 
2022-04-19 

 

 

 

Tobias Bjöörn     Susanne Lindberg  

___________________________  ________________ 

Uppdragsledare     Projektledare     

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
Katrineholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 7 
december 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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