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KOMMUNSTYRELSEN 
2022-03-28 

Årsredovisning 2021 för Täby kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2021 för Täby 
kommun daterat den 1 mars 2022. 

Sammanfattning 

Årsredovisningen för Täby kommun innehåller uppföljning av mål, utvecklings-
områden och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021. 

Uppföljningen av år 2021 visar att kommunen har en god ekonomisk hushållning 
enligt de riktlinjer som kommunen beslutat om i verksamhetsplanen. Kommun-
fullmäktige har fastställt tre inriktningsmål för 2021. Dessa följs upp genom 
finansiella mål, arbetsmiljömål och mål för nämnderna och de kommunala 
bolagen. Den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelsen för kommunen är 
god då flertalet nämndmål uppnåtts eller är på väg att uppnås. Bedömningen är 
att alla verksamheter bidrar till att kommunen uppnår de tre inriktningsmålen. 

De tre finansiella målen har uppnåtts med god marginal utifrån de beslutade 
nivåerna. Årets resultat 2021 före justering är 761 mnkr. Årets resultat efter 
justering för poster av engångskaraktär är 282 mnkr, vilket motsvarar 7 % av 
kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning.  

Årets investeringar uppgår till 853 mnkr för 2021, vilket innebär lägre utgifter än 
budget med 221 mnkr. 

En mer utförlig årsredovisning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas 
egna sammanträden. 
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Ärendet 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunen upprätta en års-
redovisning för räkenskapsåret. Årsredovisningen ska lämnas över till kommun-
fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redo-
visningen avser. Täby kommuns årsredovisning avser räkenskapsåret 2021 och 
innehåller framför allt uppföljning av mål, utvecklingsområden, ekonomi och 
alliansuppdrag enligt verksamhetsplan 2021. 

Uppföljningen av år 2021 visar att kommunen har en god ekonomisk hushållning 
enligt de riktlinjer som kommunen beslutat om i verksamhetsplanen. Kommun-
fullmäktige har fastställt tre inriktningsmål för 2021. Dessa följs upp genom 
finansiella mål, arbetsmiljömål och mål för nämnderna och de kommunala 
bolagen. Den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelsen för kommunen är 
god då flertalet mål uppnåtts eller är på väg att uppnås. Uppföljningen visar att av 
de 33 målen har 20 mål uppnåtts, 12 mål är på väg att uppnås och ett mål har inte 
uppnåtts. Bedömningen är att alla verksamheter bidrar till att kommunen uppnår 
de tre inriktningsmålen. 

De tre finansiella målen har uppnåtts med god marginal utifrån de beslutade 
nivåerna. Årets resultat 2021 före justering är 761 mnkr. Årets resultat efter 
justering för poster av engångskaraktär är 282 mnkr, vilket motsvarar 7 % av 
kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det 
innebär ett högre resultat jämfört med budget med 470 mnkr före justering och 
236 mnkr efter justering. Kommunens långfristiga lån uppgår till 36 % av 
kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning och 
soliditeten uppgår till 50 %. 

Årets investeringar uppgår till 853 mnkr för 2021, vilket innebär lägre utgifter än 
budget med 221 mnkr, vilket motsvarar 21 % av budget. De flesta investerings-
projekt redovisar lägre utgifter än budget. 

En mer utförlig årsredovisning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas 
egna sammanträden. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-03-01 
Dnr KS 2022/55-04 

3(3) 

Håkan Larsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

- Årsredovisning 2021 för Täby kommun med bilagor 

Expedieras 

Kommunrevisionen Täby kommun 
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