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Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

De mest väsentliga slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt 
följande: 

• Kommunens resultat för delåret uppgår till 51,2 mkr, vilket är -8,2 mkr 
lägre än samma period förra året. Det beror främst på att verksamhetens 
intäkter minskat och då främst bidrag från Migrationsverket, 
Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen. 

• Kommunens prognos för helåret uppgår till 66 mkr, vilket är 45,3 mkr 
högre än budget. Det beror främst på ökade skatteintäkter och generella 
bidrag med +28,1 mkr samt att verksamhetens kostnader förväntas utfalla 
19 mnkr lägre än budget. 

• Kommunkoncernens prognosticerade resultat uppgår till 47,3 mnkr. 
Bolagens bidrag till koncernens resultat är 2 mnkr.  

• Delårsrapporten lämnar en redogörelse för det prognosticerade 
balanskravsresultatet som är positivt. 

• Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen kommer 
uppnås. 

• Vår sammanfattande bedömning är att det i samband med detta 
delårsbokslut inte är möjligt att göra en bedömning av måluppfyllelsen för 



verksamhetsmålen, dels för att utvärderingen endast är partiell, dels för att 
en relativt kort period av målperioden har passerat. 

Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts 
enligt de avgränsningar som anges under rubriken avgränsning, inte identifierat 
några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet. 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. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 
 
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten vad gäller de 
finansiella målen i allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
om. Vad gäller verksamhetsmålen kan revisorerna inte bedöma resultatet i 
delårsrapporten då det saknas en samlad redovisning av utfallet. 
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Bilaga: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport. 
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Sammanfattning
Vi har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Kommunens revisorer ska enligt 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.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De mest väsentliga slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
• Kommunens resultat för delåret uppgår till 51,2 mkr, vilket är -8,2 mkr lägre än samma period förra året. Det  

beror främst på att verksamhetens intäkter minskat och då främst bidrag från Migrationsverket, Socialstyrelsen 
och Arbetsförmedlingen.

• Kommunens prognos för helåret uppgår till 66 mkr, vilket är 45,3 mkr högre än budget. Det beror främst på 
ökade skatteintäkter och generella bidrag med +28,1 mkr samt att verksamhetens kostnader förväntas utfalla 
19 mnkr lägre än budget.

• Kommunkoncernens prognosticerade resultat uppgår till 47,3 mnkr. Bolagens bidrag till koncernens resultat är 
2 mnkr. 

• Delårsrapporten lämnar en redogörelse för det prognosticerade balanskravsresultatet som är positivt.
Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges 
under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet. 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.

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.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen kommer att uppnås.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att det i samband med detta delårsbokslut inte är möjligt att göra en bedömning 
av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen, dels för att utvärderingen endast är partiell, dels för att en relativt kort 
period av målperioden har passerat.

Det finns positiva trender men även utmaningar varav ”Hållbarhet” är en.

Åstorp 2022-10-11

Anna Lönnberg Daniel Larsson

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor



Inledning
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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 de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårets utgång. 
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.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunens delårsrapport upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och 
redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner?

 Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 
kommunfullmäktige.

Inledning
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Omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 
 Översiktlig granskning av de finansiella delen av delårsrapporten 
 Förvaltningsberättelsens innehåll
 Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål 

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

Metod

Granskningen har genomförts genom:
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen
 Dokumentstudie av Delårsrapporten och avstämning mot RKR 17
 Intervju 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

Inledning forts.
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Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 
kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31, version 1 och delvis version 2.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss om att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som 
träder i kraft 2023.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på analyser och intervjuer. 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 våra väsentligaste iakttagelser från granskningen i avvikelseform.

Inledning forts.



Resultat av 
granskningen
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Förvaltningsberättelsen 
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 minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Enligt RKR 17 ska den förenklade förvaltningsberättelsen lämna uppgift om: 
 Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 

delårsrapporten upprättas. 
 Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens 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 förvaltningsberättelse uppfyller kraven.
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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.
Åstorps kommun antog föregående år en ny vision som gäller från och med 2021 till 2030 med uppföljning efter 
var mandatperiod. Baserat på visionen har kommunfullmäktige fastställt tre inriktningsmål:
 God livskvalitet 
 Möjlighet att växa 
 Hållbar framtid

Den nya styr- och ledningsmodellen utgår från principerna om tillitsbaserad styrning och gäller hela 
kommunkoncernen.
Styrmodellen liksom inriktningsmålen började att gälla januari 2021. Målen har även brutits ned på nämndsnivå.
I delårsrapporten finns en detaljerad analys av utgångsläget för kommunen med utgångspunkt i ett antal nyckeltal 
kopplade till respektive inriktningsmål. Kommunens vision/ambition är alltså att vid utgången av 2030 ha ett bättre 
utfall för dessa nyckeltal som då kan påvisa att en utveckling skett från utgångsläget.
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Finansiella mål 
De finansiella målen är:
 Högst 98% av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. Verksamhetens nettokostnader 

mäts utifrån ett femårsperspektiv för att beakta konjunkturväxlingar.
 Soliditeten ska vara stark mätt i %.
 Självfinansieringsgraden av investeringar, exklusive VA och exploatering, ska under en tioårsperiod uppgå 

till 60%.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att 
kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Verksamhetsmål  
Inriktningsmålen är:
 God livskvalitet - Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna 

trygghet och delaktighet.
 Möjlighet att växa - Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för ett livslångt lärande, etablering och 

ett självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa.
 Hållbar framtid - Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen.

Arbetet med att nå måluppfyllelse 2030 är fortfarande i en inledande fas. Av planperiodens 120 månader har 20 
månader passerat. 
Inriktningsmålen är sammansatta och utvärderas på basis av flera olika parametrar, vilket framgår av tabellverken 
kopplade till utvärderingen.  
Eftersom mätetalen i flera fall avser helår och det i flera fall förekommer en viss eftersläpning är den uppdatering 
som gjorts partiell.

För inriktningsmålet ”God livskvalitet” har 7 av 18 mätetal uppdaterats i delårsbokslutet (38%).
För inriktningsmålet ”Möjlighet att växa” har 2 av 12 mätetal uppdaterats (16%).
För inriktningsmålet ”Hållbar framtid” har 5 av 16 mätetal uppdaterats (31%).

Tabellerna är svårlästa varför vi nedan gör en sammanfattning av den utveckling vi kan notera vid en jämförelse 
med årsredovisningen för 2021
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Verksamhetsmål  forts.
”God livskvalitet”
Ohälsotalet, dvs utbetalda dagar med sjukpenning är 28 för Åstorp, vilket är en minskning med 2 dagar jämfört 
med 2020. Samtidigt har talet ökat för såväl rikssnitt och liknande kommuner. Alltså en positiv utveckling.
Färre brukare är nöjda med äldreomsorgen på särskilda boenden och hemtjänsten. Trenden är densamma för 
rikssnitt och liknande kommuner men Åstorps utfall är betydligt lägre. Alltså en negativ utveckling.
Trångboddheten har ökat jämfört med 2020 och ligger över både rikssnitt och liknande kommuner. Motsvarande 
utveckling går inte att notera för rikssnitt och liknande kommuner. Utvecklingen är negativ.
Anmälda våldsbrott har minskat betydligt, från 1 245, 2020 till 1 165, 2021. En minskning med 80. En liknande 
trend går att notera för rikssnittet medan trenden är negativ för liknande kommuner. Utvecklingen är därmed 
positiv.
Förhållandet är densamma för misshandelsbrott, en positiv utveckling.
Andelen heltidsarbetande har ökat i såväl Åstorp som rikssnitt och liknande kommuner även om andelen är lägst i 
Åstorp. Således en positiv utveckling men på en fortsatt otillfredsställande nivå.

Kommunens bedömning är svag eller ingen utveckling för målet.

Vår kommentar
Sammanfattningsvis är vår bedömning att det finns en underliggande positiv utveckling vad gäller god livskvalitet, 
främst med avseende på trygghet. Däremot föreligger det en utmaning i att vända trenden vad gäller upplevelsen 
av äldreomsorgen. Kommunens bedömning förefaller rimlig.
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Verksamhetsmål forts. 
”Möjlighet att växa”
Andelen vuxna biståndsmottagare har minskat från 1,5% till 1,4%. Samtidigt är andelen oförändrad för rikssnittet 
och liknande kommuner. Alltså en positiv utveckling.
Åstorps företagsklimat har utvecklats påtagligt, från 69% 2020, till 86% 2021. Motsvarande utveckling går inte att 
notera för rikssnittet och liknande kommuner. En positiv utveckling.

Kommunens bedömning är att det förekommer en utveckling inom vissa områden (vilket avser främst 
företagsklimatet) och på väg mot måluppfyllelse.

Vår kommentar
Vår bedömning är att det finns en påtagligt positiv utveckling för ett av mätetalen. Samtidigt är endast två av 12 
mätetal utvärderade varför det inte går att göra en sammanvägd bedömning.
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Verksamhetsmål forts.  
”Hållbar framtid”
Den genomsnittliga körsträckan med personbil har minskat från 2020 med 37 mil. För rikssnitt och liknande 
kommuner har körsträckan i stället ökat. En positiv utveckling.
Andelen fossiloberoende fordon har ökat jämfört med 2020, vilket är i linje med utvecklingen för rikssnittet men 
inte för liknande kommuner. Alltså en positiv utveckling.
Samtidigt har Åstorps kommun en låg ranking bland Sveriges kommuner vad gäller hållbarhet, plats 162, vilket 
visserligen är bättre jämfört med 2021 men endast med två platser.
Andelen skyddad natur är oförändrad.

Kommunens bedömning är att utvecklingen är svag eller ingen mot måluppfyllelse. Det finns även ett självkritiskt 
konstaterande i delårsrapporten. Kommunen saknar ett helhetsgrepp i miljöarbetet och det saknas ett 
kommunövergripande ledarskap som fokuserar på klimat- och miljöarbetet.

Vår kommentar
Vi har inte identifierat någon omständighet som motsäger kommunens bedömning, även om endast 5 av 16 
mätetal uppdaterats.
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Verksamhetsmål forts. 

Vår sammanfattande bedömning är att det i samband med detta delårsbokslut inte är möjligt att göra en 
bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen, dels för att utvärderingen endast är partiell, dels för att en 
relativt kort period av målperioden har passerat.
Det finns positiva trender men även utmaningar varav ”Hållbarhet” är en.
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Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten 
framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 66 mnkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga 
väsentliga felaktigheter.
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Analys av resultaträkningen

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte 
urholka det egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 51,2 mkr vilket är -8,2 mnkr lägre än samma period 
föregående år.  
Ökningen av skatteintäkter och generella bidrag kompenserar fullt ut för ökande kostnader men 
intäkterna minskar jämfört med 2021. Det är främst bidragen från Migrationsverket, Socialstyrelsen och 
Arbetsförmedlingen som minskar.
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Analys av resultaträkningen forts.

På helårsbasis kommer minskningen av verksamhetens intäkter ha reducerats till -8,5 mnkr. Även 
verksamhetens kostnader prognosticeras att minska, totalt med 18,8 mnkr, bestående av en mix av 
kostnader hänförligt till personal, lokaler och IT-system.
Eftersläpning i investeringstempot gör att avskrivningskostnaden inte ökar i den budgeterade 
omfattningen, vilket genererar en kostnadsminskning om 7 mnkr. Kommunens årsbudget för 
investeringar uppgår till 184,3 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 55,8 mkr och det 
prognosticerade utfallet är 17,2 mkr lägre än budget.
Tillsammans med ökade skatteintäkter och generella bidrag är det prognosticerade resultatet 45,3 mnkr  
högre.
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Analys av resultaträkningen forts.

Bolagens bidrag till det prognosticerade årsresultatet för kommunkoncernen uppgår till 2 mnkr, vilket är 2,6 mnkr 
lägre än budgeterat. Ökande räntekostnader och energipriser slår igenom i resultatet.

Nämnderna prognosticerar inga betydande budgetavvikelser efter omfördelningar.
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Balansräkning  

Finansiell leasing

Kommunen redovisar all leasing som operationell leasing utan att göra någon utredning om det är operationell 
eller finansiell leasing och följer därmed inte RKR R5 Leasing. Kommunens mål är att detta ska vara justerat 
innan årsbokslutet. 
Vi kan inte kan uttala oss om hur stor påverkan detta har på årets resultat. 

Exploateringsredovisning

Vi har tidigare påtalat att redovisningen av exploateringsverksamheten inte förefaller korrekt. Förhållandet är 
oförändrat.

Vi rekommenderar fortsatt en översyn och korrigering av hanteringen.
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Kassaflödesanalys
Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll i allt väsentligt överensstämmer med motsvarande uppgifter i 
övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett några noteringar.
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten ska upprättas baserat på samma redovisningsprinciper som för årsbokslutet.
Den i november uppdaterade rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning (RKR 17) har förtydligats 
vad avser periodisering av intäkter och kostnader.  
Åstorps kommun anger att de följer RKR 17 och därefter specificeras vissa undantag som avser bl.a. RKR R4 
(när en avskrivning påbörjas) och RKR R5 (finansiell leasing). 
Avsteg från god redovisningssed skall undvikas.
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Övriga iakttagelser  
Kommunfullmäktige kommer att ha behandlat delårsbokslutet inom 2 månader från bokslutsperioden.
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