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1

Bakgrund
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisfling för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1

Syfte och revisionsfråga
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 landsting. 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:

1.3

•

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

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR' och 5kyrev2. 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

1 Sveriges
2

Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

© 2021 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.

2

Tomelilla kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

•
•
•
•
•
•

Resultaträkningen
Balansräkningen
Kassaflödesanalysen
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:
•
•
•
•
•

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
Intervjuer med berörda tjänstemän
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.

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 rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens
förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed
med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.
Kommunen uppger att ett avsteg skett från RKR 5 om Leasing gällande att samtliga
hyresavtal gällande fastigheter betraktas som operationell leasing.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, och därmed i huvudsak
efterlever RKRs rekommendationer.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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2.3

Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas 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.
Kommunens överskott för året uppgår till 48,1 mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 4,9 mnkr och orealiserade vinster i värdepapper 3,6 mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 39,6 mnkr. Efter justering av föreslagen avsättning
till resultatutjämningsreserven och uttaget från sociala investeringsfonden blir balanskravsresultatet 28,7 mnkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 16,5 mnkr. Kommunen föreslår att ytterligare 13,5 mnkr sätts av från 2020 års resultat till RUR som därefter då uppgår till 30,0
mnkr.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.

2.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner 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 fiesta 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.
Från och med 2019 finns en ny målmodell som är beslutad av fullmäktige och där man
skall arbeta med färre mål än tidigare. Fullmäktige har beslutat om tre övergripande målområden med två mål för respektive:
•

Hållbar utveckling
- Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart.
- God utbildning ges.

•

Delaktighet och egenmakt
- Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin
vardag.

C 2021 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.
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- Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning
underlättas.
•

Trygghet och hälsa
- Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa.
- Den upplevda tryggheten ökar.

Kommunstyrelsen och nämnderna tar sedan beslut om nämndsmål utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande målområde.
Kommunen har definierat god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning
av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. God ekonomisk
hushållning anses uppnått om minst två tredjedelar av samtliga mål och alla de tre finansiella målen är antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under året.
Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av målen i förvaltningsberättelsen och bedömer att 29 av 33 mål eller 87,9% av verksamhetsmålen och alla de tre
finansiella målen är uppfyllda helt eller delvis uppfyllda vilket betraktas som god
måluppfyllelse.
2.4.1

Finansiella mål
De finansiella målen och kommunens bedömning av måluppfyllelsen framgår nedan
Mål
Resultatmål:
Resultatet skall uppgå till lägst 2,0% i genomsnitt under perioden 2020-2022.
Investeringsmål:
Nettoinvesteringarna får i genomsnitt under 2020-2022 uppgå till max 12% av totala skatteintäkter och statsbidrag.
Skuldmål:
Självfinansieringsgrad av totala investeringar skall vara minst 55% i genomsnitt
2020-2022. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet skall i sin helhet finansieras av eget kassaflöde (100%).

Uppföljning
Målet är uppfyllt då resultatet 2020 uppgår till 5,9% och enligt plan för 20212022 är det 2%.
Målet är uppfyllt då nettoinvesteringarna
2020 uppgår till 9,8% av skatteintäkter
och statsbidrag och för 2021-2022 budgeterats till 11,0%.
Målet är uppfyllt då självfinansieringsgraden för 2020 uppgår till 100% och prognosen för planperioden för totala investeringar 75% självfinansieringsgrad och
för den skattefinansierade delen bedöms
100% vara självfinansierade.

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv och vi delar den uppfattningen.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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2.4.2

Verksamhetsmål
Kommunstyrelsen och nämnderna har som tidigare nämnts beslutat om nämndsmål eller verksamhetsmål utifrån fullmäktiges tre övergripande målområden. Totalt är det 33
verksamhetsmål. I förvaltningsberättelsen redogörs för att:
•

27 verksamhetsmål är uppfyllda

•

2 verksamhetsmål bedöms delvis uppfyllda

•

4 verksamhetsmål bedöms ej uppfyllda

Kommunens sammanfattande bedömning är då att 29 av 33 mål är helt eller delvis uppfyllda och det utgör 89,7% vilket överstiger de 67% som man beslutat utgör gränsen för
att god ekonomisk hushållning skall vara uppnådd. I förvaltningsberättelsen finns en tabell över mål och utfall per nämnd och sedan i nämndernas verksamhetsanalyser finns
utförliga redogörelser för respektive nämnds mål och måluppfyllelse.
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv och vi delar den uppfattningen.

C) 2021 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.
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2.5

Resultaträkning
Årets resultat för kommunen uppgår till 48,1 mnkr vilket är 31,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet och 36 mnkr bättre än fg år. Verksamheterna redovisar en sammanlagd positiv budgetavvikelse på 10,6 mnkr och endast en nämnd, Kultur- och fritidsnämnden har en negativ budgetavvikelse och den uppgår endast till 0,2 mnkr. Störst positiv
budgetavvikelse hade Samhällsbyggnadsnämnden, 5,1 mnkr, vilket huvudsakligen förklaras av vakanta tjänster, föräldraledigheter, ökande intäkter och bättre planering.
Resterande del av den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till finansieringen och då
till stor del kopplat till extra statsbidrag med anledning av pandemin.
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.
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Som framgår av diagrammet ovan avviker intäktskurvan med totala skatteintäkter, statsbidrag och utjämning väsentligt från tidigare år. Detta beror som nämnts ovan framförallt
på de extra statsbidragen på åtminstone 25 mnkr som är av engångskaraktär och som
inte kan förutsättas för kommande år.
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Diagrammet ovan visar utvecklingen mellan åren avseende nettokostnaden och skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Nettokostnadsutvecklingen i kommunen förefaller
ha stabiliserats och ligger på en relativt låg nivå. För att även framöver uppnå en god
ekonomisk hushållning bör kostnadsutvecklingen hållas nere på de nivåer som förelegat
de senaste tre åren.
I avsnitt 2.6.3 Exploateringsfastigheter nedan framgår att resultatet i årsredovisningen
borde varit 3,7 mnkr högre då man hanterat försäljningen av exploateringsmark på ett
felaktigt sätt.
Efter förfrågan har vi fått information om att det finns skadeståndskrav riktade mot kommunen avseende översvämningsskador sommaren 2019. Detta skulle kunna innebära
ersättningskrav på upp mot 5 mnkr men det är i dagsläget svårbedömt och kommunen
har inte gjort någon reservering för detta men upplyser om det i not.
Vi har granskat resultaträkningen och i övrigt inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6

Balansräkning

2.6.1

Materiella anläggningstillgångar
Tomelilla kommun tillämpar regelverket kring komponentavskrivningar men endast för
nybyggnationer och ingen komponentindelning har skett av befintliga fastigheter vid
övergången till detta regelverk. Hanteringen beskrivs under rubriken Redovisningsprinciper i delårsrapporten men är en avvikelse från god redovisningssed enligt RKR 11.4.
Vi rekommenderar att kommunen ser över rutinerna kring hanteringen av anläggningsregistret och dess avstämning mot bokföringens olika konton. Vi har noterat vissa avstämningssvårigheter och att det inte är tydligt att följa förändringar mellan ingående
och utgående balanser i anläggningsregistret.

@ 2021 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.
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2.6.2

Kortfristiga fordringar
I vår granskning av kundfordringarna har vi noterat att det finns kundfordringar uppgående till 4,2 mnkr med förfallodatum före 2020-01-01. Vi rekommenderar kommunen
att införa en princip för reservering av osäkra kundfordringar då det inte torde vara sannolikt att alla dessa förfallna fordringar kommer att inflyta.

2.6.3

Exploateringsfastigheter
Vid granskningen av delårsbokslutet påtalade vi att det inte skett en korrekt redovisning
av sålda tomter vilket enligt informationen vi fick berodde på att det stämdes av först i
årsbokslutet.
Vi kan nu konstatera att försäljningarna fortfarande inte är korrekt hanterade. Vid försäljningen har försäljningsbeloppen bokats bort från anskaffningsvärdena med följden
att kvarvarande anskaffningsvärden blir fel och resultatet av försäljningarna blir fel.
Detta innebär att resultatet i kommunen borde varit 3,7 mnkr högre för 2020 och på
samma sätt borde det kvarvarande värdet på exploateringsfastigheterna vara motsvarande högre.

2.6.4

Kortfristiga placeringar
Tomelilla kommun har kortfristiga placeringar med ett bokfört värde på 61,1 mnkr. Det
bokförda värdet utgår från marknadsvärdet och inkluderar därför en orealiserad värdeuppgång på 3,7 mnkr.

2.6.5

Likvida medel
Kassa och bank uppgick per 2020-12-31 till 93,7 mnkr vilket är en ökning med ca 68,7
mnkr jämfört med årets början. Ökningen beror delvis på att kommunen erhållit extra
statsbidrag samt att det tagits upp 50 mnkr i lån under perioden samtidigt som man har
viss eftersläpning i investeringarna.

© 2021 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.
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2.6.6

Eget kapital
Kommunen redovisar ett eget kapital på totalt 443,7 mnkr vilket ger en soliditet på
43,8%. Soliditeten sjunker som en följd av den ökade upplåningen och de stora temporära avräkningarna mot VA-bolaget. Om hänsyn tas även till de pensionsförpliktelser
som redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser är soliditeten fortsatt
ökande och nu till 22,6%.
60,0%
53,5%
50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

15,7%

18,1%

19,7%

20,8%

2018

2019

22,6%

12,6%
10,0%

0,0%
2015

2016

2017

~Soliditet exkl pensionsåtagande

2020

~Soliditet inkl pensionsåtagande

© 2021 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.

10

Tomelilla kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

2.7

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8

Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller
kraven i enlighet med lagstiftningen.

2.9

Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av
kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och 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.
Kommunen redovisar investeringarna per nämnd och det finns även en tabell där större
färdigställda projekt redovisas, men inte per investering i den ekonomiska redovisningen.
Vi ser en förbättringspotential när det gäller att investeringsredovisningen även skall omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till.
Vår bedömning i övrigt är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.

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:
•

Tomelilla Industriaktiebolag 100%

•

Österlenhem Aktiebolag 100%

•

Österlens Kommunala Renhållnings AB 50%

© 2021 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.
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•

Österlen VA AB 50%

•

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 16,5%

•

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 23,2%

•

Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening 25%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp
som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.
Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.

Dag som ovan
KPMG AB

pe Sturesson
uktoriserad revisor
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