
 

    
    
    

    
    

 

 

 

Granskning av delårsrapporten per augusti 2022  

Vi förtroendevalda revisorer har gett KPMG i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten 

per augusti 2022. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Kommunens revisorer ska en-

ligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 

med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 

delårsrapporten. 

Uppdraget är att granska delårsrapporten för att ge oss ett tillräckligt underlag för vår bedöm-

ning. De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

➢ Kommunens resultat för delåret uppgår till 117,2 miljoner kronor, vilket är 70,8 miljoner 

kronor bättre än samma period förra året. Det beror främst på att intäkter från exploate-

ring är 56,7 miljoner kronor högre än vid samma period föregående år.  

➢ Kommunens årsprognos uppgår till 72,6 miljoner kronor jämfört med budget på 20 mil-

joner kronor. Årsprognosen, exklusive realisationsvinster och resultat från exploatering, 

beräknas uppgå till -2,6 miljoner kronor, vilket understiger budget med 22,6 miljoner 

kronor. 

➢ Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 72,6 miljoner kronor för 2022 och 

beräknas därmed uppnås.  

➢ Noterat är kommunstyrelsen inte följer RKR R14 Drift- och investeringsredovisning 

fullt ut och inte heller RKR R5 Leasing men här pågår en utredning som troligtvis kom-

mer att vara klar till årsbokslutet.  

Utöver vad som nämns ovan, och med reservation för de eventuella effekter av att granskningen 

utförts enligt de avgränsningar som anges under rubriken avgränsning, har det inte identifierats 

några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet. Det har i granskningen inte framkommit några 

omständigheter som ger anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i 

enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de 

av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte 

funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.  

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de 

av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte 

funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.  
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Vi förtroendevalda revisorer vill ha kommunstyrelsens synpunkter till slutsats och rekommen-

dationer senast den 31 januari 2023. Yttrandet ska skickas till Inger Kölestam ingerko-

lestam@outlook.com och Micaela Hedin micaela.hedin@kpmg.se.  

 

 

Bålsta 27 oktober 2022   

På uppdrag från Håbo kommuns revisorer 

Inger Kölestam                    

Ordförande                                                                        

 

Bilaga: Rapport KPMG granskning av delårsrapporten 2022-08-31 

 

Revisorerna godkände missivet på sammanträdet 2022-10-27 
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