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Sammanfattning
Vi har av Håbo Kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i 

revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 

beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

➢ Kommunens resultat för delåret uppgår till 87,1 mkr, vilket är 37,2 mkr bättre än samma period förra året. Det beror främst på ökade 

generella statsbidrag och utjämning till följd av den rådande Coronapandemin. Kommunen har erhållit 116,3 mkr i generella statsbidrag 

och utjämning vilket är en ökning från i fjol med 46,9 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat i jämförelse med föregående år med 

7,3 mkr och skatteintäkterna har minskat med 0,7 mkr i jämförelse med i fjol. 

➢ Kommunens prognos för helåret uppgår till 177,6 mkr vilket är 154,3 mkr högre än budget. Det beror främst på realisationsvinster på 

135,6 mkr och investeringsbidrag på 15,3 mkr som inte ingår i budgeten. 

➢ Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 42 mkr för 2020 vilket är 18,8 mkr högre än budget och 40,3 mkr högre än helår

2019. 

➢ Vår bedömning är att delårsrapporten är mycket omfattande utifrån kommunens behov samt i jämförelse med andra kommuner av 

likvärdig storlek. Av kostnads- och effektivitetsskäl är vår rekommendation att kommunen bör se över omfattningen av delårsrapporten. 

Utan att ge avkall på kvalitet, innehåll och regelefterlevnad kan en del information med fördel lyftas ut ur delårsrapporten och istället 

redovisas som bilagor till delårsrapporten

Vi har, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 

redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god

ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den

ekonomiska förvaltningen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet utan endast

fokuserar på kommunen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella

målen. Avseende prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen

felaktig.

Verksamhetsmål

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

verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 

väsentligen felaktig.

Västerås 2020-10-08

Susann Eriksson

Susann Eriksson Micaela Hedin

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 

minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 

som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 

beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

✓ Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redo-

visningssed i kommuner och regioner

✓ Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av

SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att

delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som

vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade

om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med

utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

✓ Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

✓ God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

✓ Interna regelverk och instruktioner

✓ Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 

är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

✓ Dokumentstudie av relevanta dokument

✓ Intervjuer med berörda tjänstemän

✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi

✓ Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Struktur och innehåll i delårsrapporten 

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR

preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla som minimum för att motsvara kraven på en förenklad

förvaltningsberättelse. RKRs rekommendation 17 tillägger att en samlad - men översiktlig – beskrivning av kommunens drifts- och

investeringsverksamhet ska ingå.

Enligt RKR 17 ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 

➢ Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan delårsrapporten upprättas. 

➢ Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk 

hushållning. 

➢ En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. 

➢ En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. 

Vi noterar att kommunens delårsrapport uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17. Förvaltningsberättelsen utgör 31 sidor vilket är mer än 

vad som kan anses omfattas av kraven avseende den förenklade förvaltningsberättelsen. 

Delårsrapporten utgör ett viktigt styrdokument som ska användas av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet. Den utgör en 

lägesrapport avseende status efter 8 månader samt en helårsprognos i relation till budget. Då syftet med rapporten är att ge en lägesrapport 

har lagstiftaren kommit med normgivning som har för avsikt att förenkla för kommunen så att framtagandet av delårsrapporten inte blir alltför 

betungande för verksamheten. Med detta i åtanke är vår bedömning att delårsrapporten är mycket omfattande givet kommunens storlek 

samt i jämförelse med andra kommuner av likvärdig storlek. Av kostnads- och effektivitetsskäl är vår rekommendation att kommunen bör se 

över omfattningen av delårsrapporten. Utan att ge avkall på kvalitet, innehåll och regelefterlevnad kan en del information med fördel lyftas ut 

ur delårsrapporten och istället redovisas som bilagor till delårsrapporten.

Resultat av granskningen



12© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

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 delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Vi noterar dock att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för 

kommunen exklusive koncernbolag.

Resultat av granskningen forts.
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3.2.1 Finansiella mål

Totalt har kommunen tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning:

➢ Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och 

investeringsbidrag från andra än staten

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

finansiera kommunens investeringar

➢ Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms uppnås. Resultatet beräknas uppgå till mer än två procent av 

skattenettot. Överskott och intäkter av engångskaraktär har finansierat investeringar. Däremot kommer inte målet om att 

exploateringsverksamheten som helhet ger överskott, att uppnås.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella

målen. Avseende prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen

felaktig.

Resultat av granskningen forts.
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3.2.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har beslutat om 3 övergripande verksamhetsmässiga mål för 2020. Kommunstyrelsens bedömning är att målen Ett

starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus, Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus och Mötesplatser för alla och 

ett engagerat föreningsliv i fokus delvis kommer att uppfyllas vid helåret. 

Det finns även nämndsmål som är indelade i fyra kategorier; Målgrupp, Verksamhet, Medarbetare samt Ekonomi och avser samtliga 

nämnder. De fastställda verksamhetsmålen omfattar inte koncernbolagen och därmed görs ingen utvärdering av mål och ekonomisk 

hushållning på koncernnivå.

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

verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 

väsentligen felaktig.

Resultat av granskningen forts.



15© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna

reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 

balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur 

reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens

prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 42 mkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. RUR uppgår till 14,7 mkr vilket är oförändrat sedan tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

Kommunens resultat för delåret uppgår till 87,1 mkr, vilket är 37,2 mkr bättre än samma period förra året. Det beror främst på ökade 

generella statsbidrag och utjämning till följd av den rådande Coronapandemin. Kommunen har erhållit 116,3 mkr i generella statsbidragen 

och utjämning vilket är en ökning från i fjol med 46,9 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat i jämförelse med föregående år med 7,3 

mkr och skatteintäkterna har minskat med 700 tkr i jämförelse med i fjol. 

Kommunens prognos för helåret uppgår till 177,6 mkr vilket är 154,3 mkr högre än budget. Det beror främst på realisationsvinster på 135,6 

mkr och investeringsbidrag på 15,3 mkr som inte ingår i budgeten. 

Årets investeringsbudget uppgår till 358,0 miljoner kronor. Per 31 augusti har 81,2 miljoner kronor investerats och prognosen är att 270,7 

miljoner kommer att investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 87,2 miljoner kronor beräknas budget för pågående 

investeringar överföras till kommande år.

Resultat av granskningen forts.

tkr

Budget Prognos 31-dec

31-aug 202031-aug 2020 2019

Verksamhetens nettokostnader -1 210 065 -1 086 351 -755 134 -747 810 -1 168 219 -740 632 -729 822

Skatteintäkter och statsbidrag 1 246 695 1 273 357 847 294 801 074 1 201 728 847 294 801 074

Verksamhetens resultat 36 630 187 006 92 160 53 264 33 509 106 662 71 252

Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning) -13 400 -9 377 -5 035 -3 406 -6 651 -11 036 -8 814

Resultat efter finansiella poster 23 230 177 629 87 125 49 858 26 858 95 626 62 438

Extraordinära poster

Årets resultat 23 230 177 629 87 125 49 858 26 858 95 626 62 438

Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag, % 1,86% 13,95% 10,28% 6,22% 2,23% 11,29% 7,79%

Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till 

skatteintäkter och bidrag, % -98,14% -86,05% -89,72% -93,78% -97,77%

KommunkoncernenKommunen

31-aug 

2020

31-aug 

2019

31-aug 

2019

31-aug 

2020
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3.5 Balansräkning 

Balansomslutningen har ökat med 71,3 mkr i jämförelse med 2019-12-31, vilket främst beror på årets investeringar +81 mkr samt övriga 

anskaffningar av materiella anläggningstillgångar motsvarande ca +8 mkr. Omsättningstillgångarna har minskat med 17,2 vilket främst 

förklaras av ett utflöde av likvida medel motsvarande -37,8 mkr vilket motverkas av ökade skattefordringar på +20.

På skuldsidan har pensionsförpliktelsen ökat med 6,4 mkr i jämförelse med årsbokslutet. Ansvarsförbindelsen uppgår till 291,9 mkr vilket är 

en minskning med -1,1 mkr. Kortfristiga skulder har minskat med -31 mkr vilket främst utgörs av lägre leverantörsskulder 

Resultat av granskningen forts.

Tkr 

31-dec

2019

Balansomslutning 1 969 404 1 781 900 1 898 033 71 371 3 042 300 2 863 670

Redovisat eget kapital 1 429 052 1 300 802 1 254 802 174 250 1 621 456 1 453 708

Pensionsförpliktelse - Ansvarsförbindelse 122 258 112 360 115 829 6 429 130 812 120 076

Eget kapital inkl Pensionsförpliktelse 1 306 794 1 188 442 1 138 973 167 821 1 490 644 1 333 632

Redovisad soliditet 72,6% 73,0% 66,1% 6,5% 53,3% 50,8%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse 66,4% 66,7% 60,0%
6,3%

49,0% 46,6%

Omsättningstillgångar 148 358 112 759 165 610 -17 252 216 143 184 341

Avsättningar 0 0 0 0% 18 858 18 773

Långfristiga skulder 882 023 817 013 873 082 8 941 1 798 623 1 760 295

Kortfristiga skulder 250 597 202 126 281 721 -31 124 283 279 237 672

Balanslikviditet 59,2% 55,8% 58,8% 0,4% 76,3% 77,6%

Kommunen Kommunkoncernen

31-aug 

2020

31-aug 

2019

Förändr.  

1231--0831

31-aug 

2020

31-aug 

2019
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3.6 Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 

kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när 

kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget 

har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de 

kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

I föregående års revisionsrapport rekommenderades kommunen att inkludera en sammanställd redovisning i delårsrapporten då de 

kommunala bolagen, då främst Håbohus AB kan anses utgöra en betydande enhet i kommunkoncernen främst baserat på den stora 

andelen av balansomslutningen.

Per 2020-08-31 utgör de kommunala bolagen följande andel av totala koncernen:

➢ 22 % av koncernens samlade verksamhetsintäkter

➢ 6 % av de samlade totala intäkterna i koncernen (verksamhetsintäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag)

➢ 35 % av koncernens balansomslutning

Vi delar tidigare rekommendation då det kan vara av intresse för kommunfullmäktige att ta del av hela kommunkoncernens resultat givet de 

kommunala bolagens omfattning. Vi anser dock inte att det är nödvändigt för kommunen att inkludera informationen i delårsrapporten utan 

bedömer att kraven i RKR 17 och RKR 16 kan uppfyllas om informationen istället utgör en bilaga till delårsrapporten. 

I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter:

Håbohus AB, 100 %

Håbo Marknads AB, 100 %

Kommunfullmäktige har beslutat att Håbo Marknads AB skall likvideras från 1 mars 2020. Under året har eller skall samtliga avtal sägas 

upp. Bolaget är under likvidering och har inte likviderats fram till 31 augusti.

Resultat av granskningen forts.
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3.7. Investeringar inkl exploateringsverksamhet 

Årets totala investeringar enligt investeringsredovisningen uppgår per 2020-08-31 till 81,1 mkr vilket motsvarar 22 % av årsbudget. Prognosen 

uppgår till 270,7 mkr vilket innebär att kommunen under de sista 4 månaderna uppskattar att de kommer investera över dubbelt så mycket som de 

gjort de första åtta månaderna. Vi har förståelse för att en viss Corona-effekt kan ha haft påverkan på utfallet per 2020-08-31. Men vi har svårt att 

bedöma rimligheten i den uppdaterade prognosen. Från vår förståelse har situationen varit densamma tidigare år och vid årsbokslutet har det visat 

sig att investeringsåtagandet ej lyckats uppfylla prognosen eller budget.

➢ Vi vill poängtera att det är viktigt att prognosen så långt som möjligt överensstämmer med den bästa bedömningen avseende 

verkligt utfall och vi rekommenderar att verkligt utfall följs upp mot prognos i efterhand för att även ge vägledning inför framtida prognoser.

➢ Vi rekommenderar att kommunen ser över budgeten för investeringarna eftersom den inte uppnås år efter år, vilket kan innebära att 

trovärdigheten minskar. 

Resultat av granskningen forts.
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3.8 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer

eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring

säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten

av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”7.4.4 Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med 

vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Det omnämns även att redovisningsprinciperna har ändrats 

sedan delårsrapporten 2019 kopplat till de ändringar som har skett i LKBR. Ändringarna har inneburit följande justeringar i 

redovisningsprinciper:

➢ Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag. Enligt rekommendation RKR R2 intäkter, får endast offentliga bidrag initialt 

skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits av privata aktörer och 

som tidigare har hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 26,7 miljoner kronor samt 

anläggningstillgångar med 5,7 miljoner kronor. Totalt har 32,4 miljoner kronor återförts.

➢ Återföring av tidigare tillgångsförda detaljplanekostnader. Enligt rekommendation RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar får inte 

utgifter för detaljplaner ingå i anskaffningsvärdet. Dessa utgifter har nu återförts och minskat anläggningstillgångar och kortfristig fordran 

med 11,0 miljoner kronor.

Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna.

Resultat av granskningen forts.
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