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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Håbo kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat

Årets resultat för kommunen uppgår till 153 mnkr (inkl. reavinster på 121 mnkr), vilket är 134 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 18,4 
mnkr. Avvikelsen förklaras mestadels av skatteintäkter och generella statsbidrag samt realisationsvinster vid markförsäljning inom exploatering. 

Balanskrav

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL och överskottet för året uppgår till 152,8 mnkr och bedöms vara uppfyllt. 

Sammanfattning
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Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god 
ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är helt förenligt med de två övergripande verksamhetsmålet ”Öka 
företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande” och ”Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och 
service utifrån samhällets behov” men delvis förenligt med det övergripande verksamhetsmålet ”Utveckla mötesplatser som stärker Håbos 
attraktivitet som fullmäktige beslutat om.

Håbo 2022-04-28

Susann Eriksson Micaela Hedin

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor

Sammanfattning

Presenter
Presentation Notes
Mål att Sammanfattningen ska få plats på en sida? 



1 Inledning
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Inledning
Vi har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 

redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
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Inledning - fortsättning
1.3 Metod 

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 Förvaltningsberättelse
 Resultaträkning
 Balansräkning
 Kassaflödesanalys
 Noter
 Drift- och investeringsredovisning
 Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
 Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av

fullmäktige beslutade målen
 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
 Översiktlig analys av övriga poster
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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom 
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor 
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar 
oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 58-120 har endast granskats utifrån om
informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att
informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga
sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.



2 Resultat av 
granskningen
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan 
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR.

Föregående år kommenterades kommunens avvikelse från RKR R5 för leasing och en översyn av det aktuella avsteget påbörjades. 
Under året har kommunen påbörjat en inventering av lokalhyresavtal för att identifiera eventuell finansiell leasing. Inventeringen var 
på balansdagen inte slutförd och kunde således inte redovisas. Översynen fortsätter därmed även under 2022. 

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot
RKRs gällande rekommendationer. 

Vår bedömning är att kommunen, i takt med att ovan nämnda översyn fortskrider, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer. 
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa 
resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av 
förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Kommunens överskott för året uppgår till 
152,8 mnkr. Vid avstämning av balanskravet finns inga poster som ska läggas till eller dras av.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 14,7 mnkr.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska 
personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de
allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar 
kommunernas ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen.

I den av kommunfullmäktige fastställda flerårsstrategin för åren 2021–2023 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås 
genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. 
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2.4.1 Finansiella mål

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning och finansiella mål är en del av detta och ska anges. Dessa mål fastställs årligen av 
kommunfullmäktige i samband med budget.

De finansiella målen är följande :

• Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och 
investeringsbidrag från andra än staten

Resultatet uppgår till 2,4 %, vilket innebär att målet har uppnåtts.

• Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att 
finansiera kommunens investeringar

Resultatet uppgår till 152,8 mnkr och är högre än realisationsvinster och investeringsbidrag från exploateringen på 121,2 mnkr. 
Härmed har överskott och intäkter av engångskaraktär kunnat användas till att finansiera kommunens investeringar, vilket innebär att 
målet har uppnåtts.

• Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Överskottet uppgår till 99,3 mnkr, vilket innebär att målet har uppnåtts.

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella 
målen.

2. Resultat av granskningen- fortsättning
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2.4.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för mandatperioden. 

Verksamhetsmålen är följande:

 Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande

 Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov

 Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Kommunens bedömning är att de uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är helt förenligt med de två övergripande verksamhetsmålet 
”Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande” och ”Utveckla områden för bostäder, 
arbetsplatser och service utifrån samhällets behov” men delvis förenligt med det övergripande verksamhetsmålet ”Utveckla mötesplatser 
som stärker Håbos attraktivitet som fullmäktige beslutat om.

2. Resultat av granskningen- fortsättning
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2.4.2 Forts verksamhetsmål

Kommunen har utifrån fyra perspektiv ett antal utvecklingsmål: 

Målgrupp
Tio mål, varav sju är uppfyllt (70 %)

Verksamhet
Elva mål, varav fem är uppfyllda (55 %)

Medarbetare
Två mål, varav ett är uppfyllt (50 %)

Ekonomi
Tre mål, varav två är uppfyllda (66 %)

Totalt har 26 mål fastställts, varav sexton är uppfyllda (62 %)

Kommunstyrelsen bedömning är att måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för året, en klar 
förbättring mot föregående år då man uppfyllde ca 27% av målen. 

2. Resultat av granskningen- fortsättning
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning

Kommunens resultat för året uppgår till 152,8 mnkr, vilket är 76,8 mnkr högre än samma period förra året och 134,4 mnkr bättre 
än budgeterat. En väsentlig orsak är att kommunen har fått intäkter av engångskaraktär från exploatering och realisationsvinster 
vid fastighetsförsäljning uppgående till 121,2 mnkr, vilket är 91,6 mnkr mer än man fick föregående år. Detta påverkade även 
finansnettot som visade på ett överskott på 5,9 mnkr, då upplåningsbehovet blev lägre som följd av att intäkterna från 
realisationsvinsterna kunnat finansiera en större del av årets investeringar i samspel med att den fortsatt låga räntenivån under 
året. 

Utfallet för skatteintäkterna, utjämning och generella bidrag var 22,1 mnkr högre än budgeterat. Det beror på att återhämtningen 
av ekonomin gått snabbare än vad Sveriges Kommuner och Regioner beräknade när budgeten lades. Pognosen för 
skatteintäkterna ökades därför succesivt under året. 

I takt med att kommunens intäkter ökade med ca 10 %, så ökade även kostnaderna med ca 6 % (95 mnkr) jämfört med fg år. 
Kostnadsökningen är främst hänförlig till de ökade kostnaderna för avskrivningar (+16,5 mnkr) och personalkostnader (+36,6 
mnkr) samt anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet (+20,8 mnkr).
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning

Kommunen har för nedanstående verksamheter en negativ  budgetavvikelse om -18,5 mnkr, fördelad enligt följande:

Skattefinansierad verksamhet -17,5 mnkr
Taxefinansierad verksamhet -0,5 mnkr

Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst Kommunstyrelsen där det finns en budgetavvikelse på -39,5 mnkr, 
och Vård- och omsorgsnämnden som avviker från budget med +9,2mnkr.

 För Kommunstyrelsen beror underskottet i huvudsak på planerade men ej genomförda effektiviseringar. Åtgärder har 
vidtagits samtidigt som nya kostnader har tillkommit. 

 För Vård- och omsorgsnämnden är överskottet i huvudsak beroende på pandemin då verksamheten inte kunnat bedrivas 
som tänkt. 

Koncernen redovisar ett resultat om 267 mnkr att jämföra med föregående år om 85 mnkr. Håbohus AB redovisar ett resultat på 
19 mnkr och Håbo Marknad AB redovisar ett litet underskott. Resultatandelen i kommunalförbundet Räddningstjänst 
Enköping/Håbo uppgår till -0,1 mnkr. 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.6 Balansräkning

Byggnader och mark har ökat jämfört med föregående år (+177,7 mnkr) och avser dels nyanskaffningar 
men också aktivering av projekt sm tidigare varit pågående. Även avsättningen för pensioner har ökat 
(+18 mnkr) och är hänförligt till en ny livslängdsprognos. Långfristiga skulder har ökat (+127,5 mnkr) och 
avser lån från kreditinstitut. 

2.6.1 Finansiell leasing

Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket innebär att en 
fiktiv anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. 
Föregående år redovisade Håbo kommun samtliga hyreskontrakt för verksamhetsfastigheter som 
operationell leasing. Vår bedömning var då att dessa borde hanteras som finansiell leasing. Sedan dess 
har kommunen påbörjat en översyn och inventering av hyreskontrakten för att identifiera behovet av 
eventuell omklassificering till finansiell leasing. Arbetet har kommit en bra bit på väg, men återstående 
arbete fortsätter under 2022 och kommer sedan följas upp under vår översiktliga granskning av 
kommunens delårsbokslut 2022. 

2.6.2 Justerade jämförelsetal
Kommunkoncernens jämförelsesiffror är omräknade då Håbo marknads AB gjorde en sen justering som 
innebär en förändring av eget kapital med -557 tkr. Dessutom har en rättelse av fel hänförlig till 2018 
avseende övertagande av anläggningar justerat jämförelseårets eget kapital med 35 834 tkr. 2.6.3  Nyckeltal

Soliditet (kommunkoncern) 30 % (fg år 26 %)
Soliditet (kommunen) 37 % (fg år 35 %)

Soliditet (kommunkoncern ink pensionsåtagande) 22 % (fg år 17 %)
Soliditet (ink pensionsåtagande) 25 % (fg år 22 %)

Självfinanseringsgrad (kommunkoncern) 96 % (fg år 47 %)
Självfinanseringsgrad (kommunen) 81 % (fg år 46 %)

Vi har granskat balansräkningen och har (utöver ovanstående iakttagelser) inte funnit några väsentliga felaktigheter.  

Presenter
Presentation Notes
1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Soliditeten för 2020 är korrigerad med anledning av övertagande av anläggningar i Frösundavik.�2) Nettoinvesteringar definieras som bruttoinvesteringar med avdrag för offentliga bidrag.�3) Självfinansieringsgrad definieras som årets resultat plus avskrivningar i procent av kommunens nettoinvesteringar.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året. 
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

2.8 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för 
den löpande verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges sist beslutade budget. Vi har noterat att drifts- och investeringsredovisningen redovisats netto i likhet med 
fullmäktiges budget. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.9 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade 
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags 
investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

Håbo kommuns budget för investeringar under 2021 uppgår till 513 mnkr och årets utfall uppgår till 247 mnkr, vilket medför en
budgetavvikelse på 267 mnkr. Av årets budget har 52 % använts. Mestadels beror avvikelserna på förseningar i tidsplaner och 
planerade investeringar överförs utan beslut till nästa år. 

Kommunen redovisar investeringarna per investering i den ekonomiska redovisningen. Vår bedömning är att informationen kring 
investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med 
lagstiftningen.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.10 Sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de 
kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur:

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

Under året har Håbo Marknadsaktiebolag likviderats. De har inte haft någon verksamhet under året. 

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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