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1

Sammanfattning
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska
delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagenl 12 kap bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för
sin bedömning.

1.1

Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
— Kommunens resultat för delåret uppgår till 56,4 mkr, vilket är i nivå med samma
period förra året.
— Kommunens prognos för helåret uppgår till 28,7 mkr, vilket är 12,0 mkr högre än
budget. Detta förklaras av att verksamheterna i allt väsentligt klarar sina budgetar
och att finansieringen och framförallt skatteintäkterna förväntas bli bättre än budget.
— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 28,7 mkr för 2021.
Vi har, utöver vad som nämns i efterföljande avsnitt, inte identifierat några väsentliga
felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt,
är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i Kommunallagen2 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.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har
vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit
några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

1 Kommunallagen
2

(2017:725)
Kommunallagen (2017:725), kapitel 5
1
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2

Inledning
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader.
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av
kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
✓ Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen,
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner
och regioner
• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat,
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
✓ Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av
utlåtandet till kommunfullmäktige

2.2

Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande
noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är
förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§
5 Sveriges Kommuner och Regioner
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
3

4

2
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Denna rapport sammanfattar i avvikelsefornn våra väsentligaste iakttagelser från
granskningen.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
•

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

•

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebeslut

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

2.4

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

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom:
•

Dokumentstudie av relevanta dokument

✓ Intervjuer med berörda tjänstemän
✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
•

Översiktlig analys av resultat- och balansräkning
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3

Resultat av granskningen

3.1

Förvaltningsberättelse
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.
Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i
RKR R17.

3.2

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk
hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen.
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.
- 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 nämndsnnål 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 30 av 33 mål eller 91% av verksamhetsmålen
och alla de tre finansiella målen är uppfyllda eller kommer bli helt eller delvis uppfyllda
vilket betraktas som god måluppfyllelse.

© 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
Document classification: KPMG Public

Tomelilla kommun
Översiktlig granskning
KPMG AB
2021-10-04

3.2.1

Finansiella mål
De finansiella målen och kommunens bedömning av måluppfyllelsen framgår nedan
Uppföljning

Mål
Resultatmål:
Resultatet skall uppgå till lägst 2,0% i
genomsnitt under perioden 2021-2023.

Målet bedöms bli uppfyllt då resultat för
2021 prognosticeras till 3,4% och enligt
plan för 2021-2023 är det 2,0%.

Investeringsmål:
Nettoinvesteringarna får i genomsnitt
under 2021-2023 uppgå till max 12% av
totala skatteintäkter och statsbidrag.

Målet bedöms bli uppfyllt då det för 2021
prognosticeras till 11,0%.

Skuldmål:
Självfinansieringsgrad av totala
investeringar skall vara minst 55% i
genomsnitt 2021-2023. Investeringar
inom skattefinansierad verksamhet skall i
sin helhet finansieras av eget kassaflöde
(100%).

Målet bedöms bli uppfyllt då prognosen
för planperioden för totala investeringar
visar 78,0% självfinansieringsgrad och
för den skattefinansierade delen bedöms
100% vara självfinansierade.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har
vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.
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3.2.2

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

25 verksamhetsmål är uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda

•

5 verksamhetsmål bedöms bli delvis uppfyllda

•

3 verksamhetsmål bedöms inte bli uppfyllt

•

0 verksamhetsmål kan inte bedömas

Kommunens sammanfattande bedömning är då att 30 av 33 mål bedöms bli helt eller
delvis uppfyllda och det utgör 91% 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.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit
några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

3.3

Balanskravsresultat
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i
förvaltningsberättelsen.
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och
landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen.
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat
uppgår till 28,7 mkr efter justeringar.
Det finns inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
RUR uppgår till 30,0 mkr och om prognosen infrias torde ytterligare medel kunna
avsättas.
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt
vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.
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3.4

Resultaträkning

3.4.1

Analys av Resultaträkning
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 prognostiseras en fortsatt ökande intäktskurva för
2021 med totala skatteintäkter, statsbidrag och utjämning på 852 mkr. Det kan dock
noteras att det i denna summa finns en del intäkter av engångskaraktär kopplade till
pandemin och att även kostnadskurvan ökar relativt kraftigt (se nedanstående diagram).
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Diagrammet ovan visar utvecklingen mellan åren avseende nettokostnaden och
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Nettokostnadsutvecklingen i kommunen
förefaller ha stabiliserats de senaste två åren men ökar nu kraftigt igen. För att även
framöver uppnå en god ekonomisk hushållning bör kostnadsutvecklingen hållas nere på
de nivåer som förelegat de senaste två åren.
Kommunens resultat för delåret uppgår till 56,4 mkr, vilket är i nivå med samma period
förra året.
Kommunens årsprognos uppgår till 28,7 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt
sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att
kostnaderna inte kommer linjärt över året. Historiskt har även utfallet vid årets slut
överträffat prognosen i delårsbokslutet vilket indikerar en försiktighet i prognosarbetet.
Prognosen visar på en mycket god budgetföljsamhet hos nämnder och verksamheter.
Den största enskilda prognosticerade budgetavvikelsen är -2,0 mkr avseende
Byggnadsnämnden vilket beror på en personalsituation där man behövt hyra in dyrare
konsulter. Sammanlagt prognosticerar nämnder och verksamheter en positiv
budgetavvikelse på 1,5 mkr och Finansieringen visar på en positiv budgetavvikelse på
10,5 mkr. Den sistnämnda avvikelsen beror som tidigare nämnts huvudsakligen på
förbättrade slutavräkningar på skatteintäkterna och ökade statsbidrag.

3.5

Investeringsredovisningen
Tomelilla kommuns årsbudget för investeringar 2021 uppgår till 105,0 mkr (mot 87 mkr
fg år). Till och med augusti har kommunen investerat 60,7 mkr eller 58%.
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Årsprognosen visar att kommunen kommer att investera 105,1 mkr, vilket alltså innebär
ett totalt budgetutnyttjande. Detta får betraktas som god budgetföljsamhet och ett
tillfredsställande utnyttjande av investeringsutrymmet. Delårsrapporten innehåller en
investeringsredovisning men det finns inga kommentarer utan det tas fram endast till
årsredovisningen.

3.6

Balansräkning

3.6.1

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 har tidigare påtalat avstämningssvårigheter mellan huvudbok och
anläggningsregister och mellan ingående och utgående balanser. Dessa problem
kvarstår men kommunen är mitt i en process att byta ekonomisystem varför åtgärder i
nuvarande system inte kommer att ske. Naturligtvis bör det dock säkerställas en
korrekt hantering i det nya ekonomisystemet.
Tomelilla kommun redovisar pågående investeringar uppgående till 129,5 mkr. Det
höga saldot förklaras huvudsakligen av att det är några stora projekt som är pågående.
Vi noterar dock också att det finns pågående investeringsprojekt som är helt
oförändrade sedan årsbokslutet. Vi rekommenderar kommunen att löpande se över
projekten för att kunna avsluta dem så fort de är färdigställda.

3.6.2

Kortfristiga fordringar
I vår granskning av kundfordringarna har vi noterat att det finns kundfordringar
uppgående till 1,6 mkr med förfallodatum före 2021-01-01. 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.
Jämfört med årsbokslutet har kundfordringarna ökat från 10,0 mkr till 65,7 mkr och det
förklaras av en förfallen fordran på Österlen VA AB på 58,5 mkr.

3.6.3

Exploateringsfastigheter
Kommunen har sett över den bokföringsnnässiga hanteringen av
exploateringsverksamheten och bortsett från en justering av utfallet från 2020 som
gjorts på 2021 så bedömer vi att det hanteras korrekt.

3.6.4

Likvida medel och upplåning
Kassa och bank uppgår per 2021-08-31 till 37,8 mkr vilket är en minskning med ca 56
mkr jämfört med årets början. Minskningen förklaras framförallt av investeringarna
uppgående till drygt 60 mkr och väsentligt lägre kortfristiga skulder.
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Kassalikviditeten har förstärkts vilket huvudsakligen beror på de lägre kortfristiga
skulderna.
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3.6.5

Eget kapital
Kommunen redovisar i delårsbokslutet ett eget kapital på totalt 500,1 mkr vilket ger en
soliditet på 50,4%. Soliditeten förefaller som framgår nedan ha stabiliserats strax under
50%. Om hänsyn tas även till de pensionsförpliktelser som redovisas utanför
balansräkningen som ansvarsförbindelser är soliditeten fortsatt ökande och nu till
28,7%.

10
© 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
Document classification: KPMG Public

Tomelilla kommun
Översiktlig granskning
KPMG AB
2021-10-04
60,0%
53,5%
50,0%

40,0%
28,7%
30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
2015

2017

2016

—~Soliditet exkl pensionsåtagande

3.6.6

2018

2019

2020

2021 08

—9—Soliditet inkl pensionsåtagande

Interimsskulder
Kommunen har precis som tidigare år inte stämt av eller bokat om
semesterlöneskulden i delårsbokslutet utan skulden per 2020-12-31 ligger kvar till
nästa årsbokslut. Vi anser att semesterlöneskulden framöver bör bokföras per 31/8 i
delårsbokslutet för att detta korrekt skall spegla resultatet för den aktuella perioden.

3.7

Sammanställd redovisning
RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Tomelilla kommun har i denna delårsrapport
inte tagit med någon sammanställd redovisning och skälet för detta anges resursbrist på
ekonomiavdelningen.

3.8

Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten,
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
LKBR och RKRs rekommendationer.
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Kristianstad dag som ovan

sper Sturesson
Auktoriserad revisor
KPMG AB
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