
1 

 

 

 

 
Åstorps kommun 
 
____________________________________________________________________ 

Revisorerna i Åstorps kommun  2022-04-12 
      
   Till 
   Fullmäktige i Åstorps kommun 
   Org.nr. 212000-0936 

 

Revisionsberättelse för år 2021 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
”Revisorernas redogörelse”. 

 

Vi bedömer att styrelsen och nämnder i Åstorps kommun har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 
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Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

 

 
Åstorps kommun 2022-04-12 

 

Underskrifter 

 

 

Monica Backe Mats Lindskog Anders Wilhelmsson  

 

 

Kristoffer Glinka Birger Sandell   

 

 

Bilagor 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Granskning av årsbokslut och årsredovisning per 2021-12-31 

Revisorernas redogörelse  

Granskningsrapporter och revisionsberättelser från lekmannarevisorerna i AB 
Kvidingebyggen, Björnekulla Fastighets AB, Björnekulla IT AB, Björnekulla 
Utvecklings AB. 
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Åstorps kommun 
Revisorerna 
 
 
Till fullmäktige i Åstorps kommun 
 

Revisorernas redogörelse för år 2021 
I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom 
styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Vi har genom lekmannarevisorerna granskat 
den verksamhet som bedrivs i kommunens helägda bolag. Vi har bedömt om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som vi anser 
motiverad. Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt i genomförd riskanalys. 
Utifrån riskanalysen har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit, vilka har 
dokumenterats i en revisionsplanering för 2021. Planeringen har följts under året.  
 
Revisionens arbete syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövning. 
Under det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultatet av genomförda 
granskningar till de som blivit granskade. Resultatet av djupgranskningar har fortlöpande 
överlämnats till kommunfullmäktige. 

Granskningens inriktning och resultat 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. För att möjliggöra en effektiv granskning har 
de förtroendevalda revisorerna fördelat olika bevakningsområden mellan sig. Varje revisor 
har tagit del av protokoll och annan viktig dokumentation inom sitt bevakningsområde. 
Revisorernas arbete och iakttagelser har redovisats vid revisionens möten.  
 
Revisorerna har bjudit in nämnder och styrelser samt förvaltningsföreträdare till revisionens 
möten för att delge resultatet av de granskningar som genomförts eller för att informera sig i 
en speciell sakfråga.  

Årlig granskning 

Grundläggande granskning 
Revisorerna har tagit del av protokoll, verksamhetsplaner och uppföljningar, granskat interna 
kontrollplaner och andra handlingar, genomfört dialogmöten med nämnder och styrelser och 
ledande tjänstemän samt löpande inhämtat information och granskat verksamheterna inom 
nämnder och styrelser. 
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Fördjupade granskningar 
Under året har den grundläggande granskningen kompletterats med fördjupade granskningar, 
till vilka sakkunniga biträden anlitats. Följande fördjupade granskningar har genomförts: 
 

― Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030 
― Granskning av tillfällig personal inom hemvården 
― Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19 
― Granskning av kommunens näringslivsbefrämjande arbete 
― Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen 
― Förstudie – gymnasieskolans kostnader 
― Uppföljning av granskningar genomförda 2019 
― Uppföljning av granskningar genomförda 2020 
― Granskning av delårsbokslut 2021-08-31 
― Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2021-12-31 

 
Samtliga granskningsrapporter har tillsänts till kommunfullmäktige löpande under året. 
 
Granskning av kommunens arbete med Agenda 2030 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder har 
integrerat Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning av verksamheten. Vår sammanfattande 
bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder inte fullt ut integrerat Agenda 2030 i 
sin styrning och uppföljning. Vi bedömer dock att kommunstyrelsen och nämnderna under 
2020 och 2021 har lagt en grund för att integrera Agenda 2030 i sin styrning och uppföljning 
av verksamheten. 
 
Vi bedömer att de nya inriktningsmålen tillsammans med arbetet som kommit igång i den 
kommunövergripande analysgruppen ger en god grund för det fortsatta arbetet. Det ger 
förutsättningar för att integrera Agenda 2030 i kommunens styrmodell och ordinarie 
processer, i syfte att planera, styra och följa upp nämndernas verksamhet samt budget. 
Samtidigt har varken kommunstyrelsen eller någon nämnd ett utpekat ansvar i sitt reglemente 
att leda samt samordna arbetet med hållbarhet och Agenda 2030 i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna har inte genomfört väsentlighetsanalyser utifrån målen och 
delmålen i Agenda 2030, inklusive dess miljömål. Vidare är vår bedömning att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har identifierat vilka mål och delmål i Agenda 2030 
som är relevanta för den egna verksamheten. Däremot har kommunstyrelsen och nämnderna 
identifierat egna mål utifrån fullmäktiges inriktningsmål som i sig är grundade i Agenda 
2030-målen. 
 
Styrningen av Agenda 2030 utgörs i flera fall av att verksamheten identifierar de projekt och 
initiativ som redan finns i verksamheten och använder dessa för att beskriva sitt arbete med 
Agenda 2030. Den omvända analysen och arbetet med att identifiera områden där man vill 
åstadkomma en positiv förflyttning, utifrån identifiering av mål och delmål som är relevanta 
för verksamheten, saknas. 
 
Inom en del av kommunens kärnverksamheter finns ett praktiskt arbete i förvaltningarna som 
är i linje med målsättningarna i Agenda 2030. Det redovisas därmed i den ordinarie 
återrapporteringen till nämnderna. 
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Granskning av tillfällig personal inom hemvården 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har ändamålsenliga rutiner 
för bemanningen inom hemvården under sommaren. Vår sammanfattande bedömning utifrån 
granskningens syfte är att socialnämnden i huvudsak har ändamålsenliga arbetsrutiner för att 
säkerställa en ändamålsenlig bemanning inom hemvården under sommaren. Vi bedömer att 
det utifrån tillgängligheten på utbildad personal på arbetsmarknaden ställs relevanta krav vid 
rekrytering av sommarvikarier. Vidare bedömer vi att det genomförs tillräcklig 
introduktionsutbildning för sommarvikarierna, som följer en fastställd utbildningsplan. 
 
Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt bemannad 
under sommaren. Däremot har vi genom granskningen noterat att det kan finnas en viss brist 
på personal som innehar delegering att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt 
vår bedömning på att faktorn ”personal som innehar möjlighet att utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter” inte inkluderas i den strategiska personalplaneringen inför 
semesterperioder. Granskningen visar dock inte på att antalet avvikelser har ökat under 
sommarperioden, vilket indikerar att bemanningen av delegerad personal fungerar på kort 
sikt. Slutligen gör vi bedömningen att sommarens verksamhet utvärderas utifrån ett 
bemanningsperspektiv, där lärdomar från tidigare sommarperioder tas tillvara inför nästa 
sommarplanering. 
 
Granskning av kommunens krisledningshantering av Covid-19 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att ge underlag för att bedöma om 
kommunstyrelsen och berörda nämnder hanterat den uppkomna krisen i samband med Covid-
19 på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder i huvudsak har 
hanterat den uppkomna krisen i samband med Covid-19 på ett ändamålsenligt sätt utifrån sina 
ansvarsområden. Vi bedömer dock att kommunens krisledningsarbete och beredskap utifrån 
nuvarande styrdokument och organisering behöver utvecklas. Vi bedömer att roller och 
ansvar i kommunens krishanteringsorganisation behöver tydliggöras och att det i 
styrdokument behöver tydliggöras på vilken nivå inom kommunens centrala krisledning olika 
delar ska aktiveras och vid vilka händelser. Vi ser även behov av kompetensutvecklande 
insatser för styrelse, nämnder och tjänstemän, för att stärka kommunens framåtsyftande 
krisledningsarbete. 
 
Vi kan konstatera att det vid pandemins utbrott fanns ett av fullmäktige beslutat styrdokument 
för krisberedskap och civilt försvar samt en central krisledningsplan för hantering av 
extraordinära händelser omfattande perioden 2019–2022. Därtill har kommunstyrelsen fattat 
beslut om en risk- och sårbarhetsanalys, en kriskommunikationsplan samt pandemirelaterade 
handlingsplaner. Genomgående bedömer vi dock att planerna behöver utvecklas för att på ett 
tydligare sätt beskriva kommunens viljeriktning i arbetet och vilka åtgärder som ska 
genomföras av Åstorps kommun under mandatperioden för att reducera risker och öka 
förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet. 
 
Vi konstaterar att kommunen genomfört olika samverkande insatser, såväl externt som internt, 
för att hantera konsekvenserna av pandemin och för att delge informations- och 
erfarenhetsutbyte. Vid granskningstillfället pågår en utvärdering av kommunens krislednings- 
och beredskapsarbete, vilket vi bedömer som positivt. Vi ser det som viktigt att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder tillvaratar erfarenheterna från krishanteringen av 
pandemin, för utveckling av kommunens krishanteringsarbete. 
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Granskning av kommunens näringslivsbefrämjande arbete 
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen bedriver ett 
näringslivsbefrämjande arbete på ett ändamålsenligt sätt. Vår sammanfattande bedömning 
utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen bedriver ett näringslivsbefrämjande arbete 
på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Vår bedömning grundar sig på att ansvars- och rollfördelningen är tydlig. Kommunstyrelsen 
bedriver en ändamålsenlig uppföljning och tar till sig information från t.ex. Svenskt 
näringslivs ranking och Löpande insikt. Utifrån denna information samt egna uppföljningar 
har kommunstyrelsen identifierat förbättringsområden som man avser arbeta med. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att uppdatera kommunens 
näringslivsprogram. Detta arbete har påbörjats och görs tillsammans med näringslivsansvarig 
tjänsteperson. Kommunen bedriver arbete tillsammans med andra kommuner i olika forum 
och drar därmed nytta av att ingå i ett större sammanhang. 
 
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden bedriver ett tillfredsställande 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inom verksamheten äldreomsorg, utifrån lagstiftning 
och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte fullt ut 
bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten äldreomsorg, 
utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. En arbetsmiljöpolicy 
inklusive arbetsmiljömål har beslutats av kommunfullmäktige, som är styrande för 
arbetsmiljöarbetet inom socialnämnden och för Åstorps kommun. Däremot har 
socialnämnden inte har antagit nämndspecifika mål för 2020 som är vägledande för nämndens 
systematiska arbetsmiljöarbete. Det finns ett antal rutiner och mallar gällande genomförande 
av SAM, men vi gör bedömningen att kommunstyrelsen bör förtydliga hur 
arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar förhåller sig till varandra samt skapa en tydlig 
sammanhållen bild kring hur nämnderna ska arbeta med den årliga SAM-processen. Detta i 
syfte att skapa likriktning i hur nämnder och verksamheter arbetar med SAM. 
 
I socialnämndens delegationsordning framgår en tydligt beslutad uppgiftsfördelning från 
nämnd till olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Utifrån kommentarerna i AFS 2001:1 bör fördelning av arbetsmiljöuppgifter dock lyftas ur 
nämndens delegationsordning. Vi gör vidare bedömningen att socialnämndens 
arbetsmiljöansvar inte framgår av nämndens reglemente. Det är även av vikt att revidering av 
gällande samverkansavtal från 2012 genomförs. 
 
Undersökningar av arbetsförhållandena inom socialförvaltningen sker löpande under året 
genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Däremot fokuserar 
skyddsronderna framförallt på de fysiska aspekterna avseende arbetsmiljön och genomförs 
enbart en gång per år. Vidare har en medarbetarenkät inte genomförts på en regelbunden basis 
under de senaste åren. Under Coronapandemin har riskbedömningar, inklusive 
handlingsplaner, upprättats kopplat till äldreomsorgens verksamheter utifrån situationens 
utveckling. Under ordinarie omständigheter finns däremot ingen etablerad rutin att 
systematiskt genomföra och dokumentera riskbedömningar av arbetsmiljön, utöver ovan 
nämnda undersökningar av arbetsförhållandena inom äldreomsorgen och riskbedömning inför 
organisationsförändring. 
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Det genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och 
tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Däremot sker ingen samlad årlig 
uppföljning av SAM inom socialförvaltningen eller på en kommunövergripande nivå. 
Socialnämnden bör förvissa sig om att arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och fungerar både 
på förvaltningsnivå och ute på enheterna. 
 
Förstudie – gymnasieskolans kostnader 
Förstudien har syftat till att redovisa kommunens organisation och kostnader för 
gymnasieutbildning och utifrån dessa uppgifter bedöma om en fördjupad granskning behöver 
genomföras för att säkerställa verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån förstudiens syfte är att en fördjupad granskning av 
gymnasieskolans kostnader inte behöver genomföras. Vi ser dock en risk för att ungdomar 
som lämnar gymnasieskolan utan examen eller studiebevis inte får det stöd som behövs 
genom kommunens aktivitetsansvar. 
 
Kommunens revisorer rekommenderas att följa upp barn- och utbildningsnämndens samt 
eventuellt andra nämnders ansvar för kommunens aktivitetsansvar, bland annat genom att 
erbjuda lämpliga åtgärder som stödjer ungdomen att återgå i studier eller att utvecklas mot 
egenförsörjning på annat sätt. 
 
Uppföljning av granskningar genomförda 2019 
Syftet med granskningen har varit att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån 
identifierade förbättringsområden/rekommendationer avseende följande granskningar: 
 

― Äldreomsorgens kvalitet 
― Föreningsbidrag 
― Fritidshem 
― Integrationsarbete 
― Förtroendeskadliga utgifter 

 
Genom uppföljningsgranskningen avseende äldreomsorgens kvalitet bedömer vi att nämnden 
delvis vidtagit åtgärder i enlighet med revisionens rekommendationer. Vid 
uppföljningsgranskningar gällande föreningsbidrag, fritidshem och integrationsarbete är vår 
sammanfattade bedömning att styrelse och nämnder i stort har följt de rekommendationer som 
lämnats vid tidigare granskningar. Genom uppföljningsgranskning av förtroendeskadliga 
uppgifter konstaterar vi att ett policydokument antagits, i enlighet med revisionens 
rekommendation. Det framgår dock inte huruvida rekommendation gällande drivmedelskort 
har åtgärdats. 
 
Uppföljning av granskningar genomförda 2020 
Syftet med granskningen har varit att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån 
identifierade förbättringsområden/rekommendationer avseende följande granskningar: 
 

― Ansökan om statsbidrag 
― Myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden 
― Lokalförsörjnings- och detaljplaneprocessen 
― Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan 
― Inköp och upphandling på tekniska kontoret 
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― Upphandling - BFAB, Kvidingebyggen, BITAN och BUTAB 
 
Genom uppföljningsgranskningen har vi konstaterat att i stort sett samtliga rekommendationer 
från de tidigare granskningarna har beaktats av de granskade nämnderna och bolagen. 

Granskning av årsredovisning och delårsrapport 
 
Översiktlig granskning av delårsrapport 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med   
de mål som kommunfullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Granskningen har även syftat till att bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i 
enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god 
redovisningssed i kommuner och regioner. 

De mest väsentliga slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 
 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 
 

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 59,4 mkr. Det är främst en bättre 
skatteprognos som bidrar till resultatnivån.  

- Jämförelsetalen för 2020-08-31 är rekonstruerade eftersom delårsbokslutet föregående 
år upprättades per 2020-07-31. 

- Även föregående år var ett exceptionellt år resultatmässigt på grund av de bidrag som 
erhölls som kompensation för förväntade effekter av Corona. 

- Årets resultat som prognosticeras vara uthålligt är en konsekvens av en optimistisk 
bedömning av återhämtningen i svensk ekonomi. 

- Kommunens prognos för helåret uppgår till 54,6 mkr, vilket är 35 mkr högre än 
budget varav skatteintäkterna bidrar med 21,4 mnkr och lägre avskrivningar med 8,4 
mnkr. 

- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 54,9 mkr.  
  

Vi har 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.  
 
Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen kommer att uppnås. Vår 
sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Detta baserar sig på den korta period som passerat 
och att det i dagsläget inte går att utvärdera någon förflyttning från ett utgångsläge, men att 
det av samma orsak inte går att hävda att utvecklingen är negativ. 
 

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
Se separat rapport. 
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Lekmannarevision 
En grundläggande granskning har genomförts. Som en del av granskningen har 
lekmannarevisorn genomfört dialogmöten med styrelse, VD och ledande tjänstemän inom 
bolagen. Därtill har lekmannarevisorn löpande tagit del av styrelseprotokoll och 
styrdokument. 

En fördjupad granskning har genomförts av bolagskoncernens efterlevnad av bolagsordning 
och ägardirektiv. Granskningen avser BFAB, BITAB, BUTAB och Kvidingebyggen. 

Granskning av bolagskoncernens efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv 
Granskningen har syftat till att konstaterat om bolagsordningarna är upprättade i enlighet med 
kommunallagens krav samt om bolagen arbetar utifrån av fullmäktige beslutade ägardirektiv, 
t.ex. avseende efterlevnaden av fullmäktiges övergripande mål för Åstorps kommun. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens bolag i 
huvudsak efterlever det som stipuleras i bolagsordningar och ägardirektiv. 

Vi vill dock påpeka vikten av att uppdatera styrdokument avseende bolagen vid ett och 
samma tillfälle så att de hänger ihop logiskt. För närvarande är t.ex. Kvidingebyggens 
ägardirektiv inte aktuellt eftersom fullmäktige har beslutat om nya fokusområden. 

Information från verksamheterna 

Nedanstående nämnder och företrädare för olika verksamhetsområden har varit inbjudna till 
revisorernas möten för att informera i olika sakfrågor.  

Erfarenhetsutbyte och utbildning 
Som följd av den pågående pandemin (Covid-19) har erfarenhetsutbyte och utbildning inte 
kunnat utföras i normal omfattning. Revisorerna har dock deltagit i viss digital utbildning. 

Övrigt 
Kommunrevisionen består av fem revisorer. Revisionen har under året biträtts av KPMG AB. 
 
Åstorps kommun den 12 april 2022 
 
 

 

Monica Backe Mats Lindskog Anders Wilhelmsson 

 

 

Kristoffer Glinka Birger Sandell 



Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2021-12-31

Åstorps kommun
12 april 2022



2© 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 Public

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åstorps kommun har 
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 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. 

Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

Vi har dock noterat avsteg från RKR R5 Leasing som inte tillämpas och 
att exploateringsredovisningen inte är korrekt.

Vi uppmärksammar kommunen på RKR R6 samt kräver att RKR R2 
ska tillämpas framöver vad gäller bidrag från Migrationsverket.

Vi har också noterat att investeringsredovisningen och kassaflödet kan 
utvecklas i sin presentation och precision.

Vi noterar också att den uppskrivning som gjordes föregående år i 
Kvidingebyggen om 13,9 mnkr inte har reverserats i de sammanställda 
räkenskaperna vilket borde ha skett.

Vi har utöver vad som nämns ovan, och med reservation för de 
eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar 
som anges i stycke 1.3 inte identifierat andra väsentliga felaktigheter i 
årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några 
ytterligare omständigheter som ger oss anledning att årsbokslutet inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning.

Resultat och budget

Kommunkoncernens resultat uppgår till 80,6 mnkr varav 2,6 mnkr är 
dotterbolagens bidrag.

Kommunens resultat för året uppgår till 78 mnkr, vilket är 41 mnkr högre 
än föregående år. Jämförelsen är dock inte relevant på grund av ett 
flertal udda, jämförelsestörande poster. Rensat från jämförelsestörande 
poster är utfallet 18,6 mnkr högre jämfört med föregående år.

Förenklat kan resultatökningen förklaras av att skatteintäkter ökat och 
mer än väl kompenserar för ökade verksamhetskostnader.

Resultatutfallet är 58,4 mnkr högre än budgeterat resultat om 19,6 
mnkr.

Vi rekommenderar en konsekvent identifiering för jämförelsestörande 
poster för att uppnå en så belysande och rättvisande ekonomisk analys 
som möjligt.
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Sammanfattning

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i 
förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 
78 mnkr.  

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta 
hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. 

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 
den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen har uppnåtts 2021.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att det inte är möjligt att  bedöma 
någon måluppfyllelse för de verksamhetsrelaterade målen på grund av 
att detta är det första året.

Åstorp  2022-04-12

Anna Lönnberg                                           Frida Starbrant

Auktoriserad revisor                                   Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning 
har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner 
och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

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

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), 
började gälla från och med 1 januari 2019.

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 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 av Åstorps 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.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

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

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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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.

Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse i huvudsak uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. 

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. 

Det framgår av redovisningsprinciperna att Åstorp inte tillämpar RKR R5 Leasing. Vi noterar också under 2.6.3 att redovisningen av 
exploateringsfastigheter är höljt i dunkel.

Men utöver det är det vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen

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 enligt KL i förvaltningsberättelsen. Balanskravsresultatet är positivt, 78  mnkr. Det har i vår 
granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. 

Kommunstyrelsen föreslår ingen avsättning till RUR och det finns ingen sedan tidigare heller. 
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2. Resultat av granskningen forts.
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.

Åstorps kommun har antagit en ny vision att gälla 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.  

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning 
finner vi att kommunen når sina finansiella mål men att vi inte kan utvärdera måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen.  
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

De finansiella målen är i stort oförändrade i relation till den tidigare 
målperioden med undantag för att målen numera gäller hela 
kommunkoncernen vilket är en korrekt ansats.

De finansiella målen är :

• Högst 98% av skatter och bidrag ska användas till 
verksamhetskostnader. Verksamhetens nettokostnader mäts utifrån 
ett femårsperspektiv för att beakta konjunkturväxlingar. Räknat på 
kommunkoncernen och orensade belopp uppgår verksamhetens 
nettokostnader till 91,9%. Även föregående år trots flertalet 
jämförelsestörande poster understeg nettokostnaderna 98% av 
erhållna skatteintäkter och generella bidrag. Därmed är målet 
uppfyllt.

• Soliditeten (inkluderat ansvarsförbindelsen hänförlig till 
pensionsåtaganden före 1998) ska vara stark. Beräknat på 
kommunkoncernen uppgår soliditeten till 29,9% vilket överstiger 
jämförelsetalet 29% och därmed är målet uppfyllt.

Självfinansieringsgraden av investeringar, exklusive VA och 
exploatering ska under en tioårsperiod uppgå till 60%.

Vi har inte kunnat beräkna självfinansieringsgraden 10 år bakåt i tiden 
och det har inte kommunen heller kunnat göra.

Vi noterar också mycket höga värden för självfinansieringsgrad i 
årsredovisningen vilka vi inte kan verifiera. Vi har noterat en osäkerhet i 
beräkningen och vilka värden som ska beaktas.

Vi kan dock konstatera att årets resultat för kommunen om 78 mnkr 
tillsammans med avskrivningar ger en självfinansieringsgrad som > 
100%.

Däremot överstiger redovisade investeringar för hela koncernen, 276,5 
mnkr redovisat resultat och avskrivning och närmar sig en 
självfinansieringsgrad runt 60%. Oklarhet i beräkningen  föreligger som 
sagt men eftersom det ska ses över 10 års period så är utfallet inte 
alarmerande.

Det är dock vår rekommendation att kvalitetssäkra beräkningarna 
eftersom de utgör grund för bedömning av god ekonomisk hushållning.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

Inriktningsmålen från och med 2021 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.

Målen är formulerade som långsiktiga strävansmål  och avser hela 
kommunkoncernen.

Årsredovisningen  lämnar en utförlig redogörelse för utgångsläget med 
både målbeskrivning och bedömning av måluppfyllelse. 

För samtliga tre inriktningsmål är bedömningen att utvecklingen är svag 
eller inte förekommande alls. 

Trots det är kommunstyrelsens samlade bedömning att Åstorps 
kommun har haft en god ekonomisk hushållning under 2021.

Av planperiodens 120 månader har 12 passerat. Det gör att det inte är 
möjligt att utvärdera en måluppfyllelse men det går att konstatera att 
utgångsläget är utmanande.

Vår sammanfattande bedömning blir därmed att vi inte kan bedöma 
huruvida resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen. 

.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5.1 Resultaträkning – Koncernen – jämförelse utfall mot utfall

Dotterbolagens bidrag till totalt resultat har normaliserats från föregående års nivå då de gjorde ett underskott, dvs 19,4 mnkr bättre i år.

Bidragande till det underskottet var en nedskrivning av 2 objekt, totalt 13,9 mnkr. Vi har beaktat nedskrivningen som jämförelsestörande varför den 
faktiska resultatökningen är 5,5 mnkr.

De sammanställda 
räkenskaperna, dvs koncernen 
inkluderar Björnekulla 
Fastighets AB med dotterbolag.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5.2 Resultaträkning – Kommunen – jämförelse utfall mot utfall

Årets resultat uppgår till 78 (37)  mnkr vilket är 58,4 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 19,6 mnkr. Resultatet är emellertid påverkat 
av ett flertal poster av jämförelsestörande karaktär. Så var fallet också för 2020.  Rensat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 72 
mnkr att jämföra med 53,4 mnkr föregående år dvs 18,6 mnkr högre

Förenklat går det att säga att årets utfall är 18,6 mnkr högre än 2020 på grund av att skatteintäkterna ökat och mer än väl kompenserar för 
ökande verksamhetskostnader.

Verksamhetens nettokostnader rensat från jämförelsestörande poster uppgår till 93 (94,6)%.

Det underliggande resultatet om 72 (53,4) mnkr motsvarar 7,2% (5,8%) av Skatteintäkter och Generella bidrag.

Jämförelsestörande poster är 
resultat av händelser eller 
transaktioner som inte är 
extraordinära men som är 
viktiga att uppmärksamma vid 
jämförelser med andra 
perioder (RKR R11) . 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5.3 Resultaträkning – Kommunen – jämförelse utfall mot budget

Det budgeterade resultatet motsvarade den marginal som kvarstår när verksamheten förbrukat 98% av skatteintäkter och 
generella bidrag, dvs resultat före finansiella poster.

Utfallet de senaste fyra  åren har genomgående överstigit det finansiella målet med marginal  om ingen hänsyn tas till 
jämförelsestörande poster. Det är dessutom så att målet ska ses över en femårsperiod för att kunna tillåta enstaka 
avvikelser.

2020 kostnadsfördes en inlösen av pensionsåtaganden vilken väsentligt ökade kostnaderna, 54,4 mnkr

Ursprunglig budget löd på  9,6 mnkr.

Kf beslöt 2021-04-26 §51 öka resultatet till 2% 
av skatter och bidrag genom en intäktspost 
avseende exploatering om 10 mnkr.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5.3  Resultaträkning – Kommunen – jämförelse utfall mot budget/ Driftredovisning

Flertalet nämnder redovisar enbart mindre budgetavvikelser.  Den intäkt om 10 mnkr som ingick i tilläggsbudgeten hänförlig till 
exploateringsintäkter kunde inte infrias utan budgetavvikelsen för kommunstyrelsen förklaras med en avvikelse vad gäller 
exploateringsintäkter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5.4 Resultaträkning – Kommunen – jämförelsestörande poster

”Jämförelsestörande poster är resultat av händelser 
eller transaktioner som inte är extraordinära, men 
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser 
med andra perioder.” (RKR R11).

Jämförelsestörande poster förekommer allt som 
oftast och till skiftande natur mellan åren. Det gör att 
analysen av det ekonomiska utfallet kan bli 
irrelevant om respektive resultat post inte är 
jämförbar. Det finns alltså all anledning att 
identifiera och isolera jämförelsestörande poster för 
att på så sätt renodla resultaten för respektive år.

Liksom föregående år noterar vi att kommunen inte 
lämnar någon egen definition bland 
redovisningsprinciper för hur de identifierar en 
jämförelsestörande post. T ex förekom 2 större 
udda kostnadsposter föregående år som inte 
klassificerats som jämförelsestörande i not men i 
text. 

Vi rekommenderar en konsekvent och tydlig 
identifiering.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

2.6.1 Bidrag statlig infrastruktur
Föregående år ingick Åstorp ett avtal med Trafikverket gällande medfinansiering av en gångbro vid Åstorps station. Åtagandet finns avsatt 
och uppgår till 90 mnkr. Beloppet motsvarar 75% (Åstorps andel)  av 120 mnkr där 120 mnkr ligger mitt i det beräknade kostnadsintervallet 
om 110-130 mnkr beräknat på prisnivån i januari 2019. Byggstart för gångbron är planerad till tidigast år 2024. Parterna svarar för 
kostnadsförändringar i proportion till sina respektive åtaganden.

Enligt RKR R9 ska en förpliktelse tas upp till den bästa uppskattningen av vad som krävs för att reglera förpliktelsen per balansdagen. Om 
effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig ska avsättningen utgöras av nuvärdet av de framtida kassaflöden som förväntas krävas för 
att reglera förpliktelsen. Åtagandet har varken indexuppräknats eller diskonterats.

I tider med ökande inflation och räntor finns det anledning att se över och möjligen justera det avsatta beloppet till den bästa bedömningen.

2.6.2 Flyktingbidrag
Allt sedan 2015 periodiserar Åstorps kommun bidrag avsedda för mottagande av flyktingar. Kvarstående medel i balansräkningen uppgår till 
2,8 mnkr. I klartext har Åstorps kommun sparat medel till framtiden.

Kommunerna har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för 
vissa kostnader som de har för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan 
ansökan och en del behöver kommunerna ansöka om.

”Finns inga villkor eller restriktioner för ett bidrag eller en kostnadsersättning, intäktsredovisas bidraget eller kostnadsersättningen så fort det 
är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen” (RKR R2).

Utbetalningen av bidragen sker fördelat över tid månadsvis i efterskott vilket innebär att någon ytterligare periodisering inte är relevant. Det 
föreligger ingen återbetalningsskyldighet. Kommunen har därmed ingen skyldighet att redovisa någon skuld. 

Den redovisningsmässiga hanteringen är således felaktig. Eftersom beloppet inte är som vi bedömer materiellt behöver det inte rättas i årets 
räkenskaper med framöver skall RKR R2 tillämpas korrekt.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

2.6.3 Exploateringsredovisning
Den redovisningsmässiga hanteringen av exploateringsfastigheter är inte korrekt vilket vi framfört sedan en tid tillbaka.
RKRs idéskrift ”kommunal markexploatering” är instruktiv och ger bra information om hur den redovisningsmässiga hanteringen och 
presentationen av markexploatering ska utformas.

I korthet är mark som inte aktivt exploateras en anläggningstillgång hos kommunen. När en exploatering väl påbörjas av en fastighet 
omklassificeras marken från anläggningstillgång till omsättningstillgång, dvs till lager. Alla investeringar på marken ökar exploaterings-
fastighetens värde och avyttringarna genererar ett resultat styckvis. Nedskrivningar kan förekomma eftersom lager skall värderas enligt lägsta 
värdets princip.

Den tillgång som Åstorp presenterar som exploateringsmark är egentligen mark som i en framtid kan bli exploateringsmark, dvs marken ska 
ingå i Åstorps kommuns markreserv och klassificeras som en anläggningstillgång tills exploateringen påbörjas.

Den exploateringsverksamhet som kommunen faktiskt bedriver framgår inte alls av årsredovisningen och har heller inte granskats av oss.

Vi rekommenderar fortsatt en översyn och korrigering av hanteringen.

I övrigt har vi inte funnit några väsentliga felaktigheter.



19© 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 Public

2. Resultat av granskningen forts.

2.7 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 budget.

Driftredovisningen ska utformas så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget. Driftredovisningens budgetposter ska avse senast 
beslutade budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna 
justerats. 

Åstorps kommun redogör för budgetförändringar i förvaltningsberättelsen. Vad som inte framkommer är när i tiden budgetförändringen om 10 
mnkr hänförlig till exploateringsintäkter ägde rum. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen i stort uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 
rekommendationer. 
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2. Resultat av granskningen forts.

2.8 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.

Investeringsredovisningen  ska utformas så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget. Investeringsredovisningens  budgetposter 
ska avse senast beslutade budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter 
budgetposterna justerats. 

Vi kan konstatera att ursprungsbudgeten uppgick till 150 mnkr varav VA verksamheten uppgick till 61,1 mnkr. En tilläggsbudgetering har 
således skett om 18,5 mnkr men det framgår inte när och för vilken nämnd/verksamhet vilket det borde ha gjort.

Vi kan konstatera att beloppen för redovisade investeringar skiljer sig åt mellan nötterna för anläggningstillgångar 79,1 mnkr, kassaflödet  
85,8 mnkr och investeringsredovisningen 85,4 mnkr. Det borde ha stämt överens.

Vi kan konstatera att summan pågående investeringar enligt investeringsredovisningen inte stämmer överens med Not 12.

Vi kan konstatera att Investeringsredovisningen inte är uppställd på samma sätt som budgeten vilket försvårar en jämförelse/uppföljning.

Vi noterar att pågående investeringar enligt investeringsredovisningen inte stämmer med särredovisningen för VA.

Vår bedömning är att informationen kring investeringsredovisningen i årsredovisningen inte uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 
rekommendationer. 
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2. Resultat av granskningen forts.

2.9 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 
Kassaflödesanalysen utreder således kommunens in- och utbetalningar. RKR R13 ger vägledning vad gäller struktur och innehåll. 

Den upprättade kassaflödesanalysen är missvisande  vad gäller finansieringen.

Kommunen har omsatt lån och amorterat 78,5 mnkr på sin upplåning. Utgående lånebelopp uppgår till 176 mnkr. Kassaflödesanalysen 
utreder detta brutto vilket skapar en otydlighet. Det är också så att posterna inkluderar förändringar i långfristiga periodiseringar. Dessa har 
ingen likvidpåverkan och skall därför inte presenteras här utan under rubriken ”ej likvidpåverkande poster”.
Kommunens utlåning till dotterbolagen utgör ingen finansiering utan utgör en investering och skall presenteras under den rubriken.

Dotterbolagen har däremot ökat sin upplåning med 218 mnkr vilket inte framgår särskilt tydligt i kassaflödet. Utgående långfristig skuld för 
deras del uppgår nu till 687,5 mnkr. Det mellanhavande som föreligger mellan kommunen och dotterbolagen genom 
internbanksarrangemanget påverkar inte koncernens kassaflöde eftersom det är ett koncernintern förhållande och därmed elimineras i sin 
helhet.

Den redovisade kassan är dock korrekt.

Vi rekommenderar en översyn av härledning  och presentation av de enskilda kassaflödespåverkande samt icke kassaflödespåverkande
posterna för ökad precision och rättvisande bild. RKR R13 ska tillämpas.
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2. Resultat av granskningen forts.

2.10 Sammanställd redovisning
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: 

• Björnekulla fastighets AB 100%
• AB Kvidingebyggen 100%
• Björnekulla IT AB 100%
• Björnekulla utvecklings AB 100%

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

Föregående år gjordes en nedskrivning på två av Kvidingebyggens fastigheter, totalt 13,9 mnkr. Nedskrivningen skedde på revisorernas 
inrådan. För att möta nedskrivningskonsekvensen på Eget kapital gjordes en uppskrivning av en annan fastighet.

Nedskrivningen framgår/framgick av Not 4 men inte av Not 10. Likaså framkommer inte uppskrivningen av Not 10. Redovisat värde för 
koncernen är oförändrat 1 021 mnkr för den sammanställda redovisningen 2020.

Noten för förändringar i Eget kapital är inte transparent eftersom den inte skiljer på poster som är korrigering av ingående balans på grund av 
ändrad redovisningsprincip och bokningar som gjorts direkt mot Eget kapital, som t ex den uppskrivning som gjordes i Kvidingebyggen. Vi har 
dock kunnat konstatera att uppskrivningen slår igenom i den sammanställda redovisningen.

Enligt LKBR är uppskrivning inte tillåten. Liksom föregående år framför vi att redovisade värden för Mark, Byggnader och tekniska 
anläggningar borde  vara 13,9 mnkr lägre och det egna kapitalet skall likaledes vara 13,9 mnkr lägre. 

För att undvika denna typ av misstag framöver är det vår rekommendation att det också framgå av Redovisningsprinciperna att 
uppskrivningar reverseras i den kommunala redovisningen.
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