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1 Sammanfattning 

Vi har av Vellinge kommuns revisorer fatt i uppdrag att oversiktligt granska delars
rapporten per 2017-06-30. Uppdraget ingar i revisionsplanen for ar 2017. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL 1 bedoma om resultatet i delarsrapporten ar 
forenligt med de mal som fullmaktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalande avges i 
revisorernas bedomning av delarsrapporten. 

Vart uppdrag ar att granska delarsrapporten for att ge revisorerna underlag for sin 
bedomning. 

1.1 Finansiella mal 

• Av de fyra finansiella inriktningsmalen ar bedomningen att tre kommer att 
uppnas medan den fjarde ar pagaende. 

• Det forekommer enligt var mening en oklarhet i matmetod och malformulering 
for malen "Hushalla med skatteintakterna genom effektiv verksamhet med hog 
kvalitet" och "Toppranking vid Standard & Poor's kreditvardering = AAA" som 
borde fortydligas. 

1.2 Mal for verksamheten 

• I delarsrapporten anges "Da samtliga finansiella ma/ och flertalet 
verksamhetsmal ar uppnadda sa bedoms god ekonomisk hushallning uppnas 
tor 2017". Vi har ingen annan uppfattning utan finner att malen ar ambitiosa. 
Resultaten ar pa en tillfredstallande niva, aven om trenden inte ar positiv for 
samtliga matmetoder. 

1.3 Delarsrapporten i ovrigt 

• Prognosticerat resultat uppgar till 14,6 mnkr. Aven rensat for realisationsvinster 
fran anlaggningstillgangar ska balanskravsresultatet enligt prognos vara 
positivt. 

• Beaktas resultateffekten av de avvikande redovisningsprinciptillampningen 
skulle resultatet vara 5, 7 mnkr battre an vad som redovisas. 

• Delarsrapporten motsvarar minimikraven enligt RKR 22. 

• Totalt sett bedoms budgetfoljsamheten som god. 

1 Kommunallag (1991 :900) 
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2 lnledning 

Vi har av Vellinge kommuns revisorer tatt i uppdrag att oversiktligt granska delars
rapporten per 2017-06-30. Uppdraget ingar i revisionsplanen for ar 2017. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedoma om resultatet i delarsrapporten ar 
fOrenligt med de mal som fullmaktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalanden avges i 
revisorernas bedomning av delarsrapporten. 

Vart uppdrag ar att granska delarsrapporten for att ge revisorerna underlag for sin 
bedomning. 

2.1 Syfte och revisionsfraga 
Syftet med granskningen ar att bedoma om resultatet i delarsrapporten ar fOrenligt med 
de mal som fullmaktige beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk hushallning . 

Syftet med granskningen ar aven att bedoma om kommunens delarsrapport har upp
rattats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redo
visningssed i kommuner och landsting. 

2.2 Avgransning 
Granskningen omfattar delarsrapporten 2017-06-30. 

Var granskning har skett i den omfattning som fOljer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, framst sasom denna definieras av SKL2 och Skyrev3

. 

Granskningen av rakenskaperna ar oversiktlig och avser endast underlag tor bedom
ning av fullmaktiges finansiella mal. Var granskning har varit inriktad pa att hitta 
vasentliga fel (bedomda eller konstaterade) i delarsrapporten. I var granskning ingar 
inte primart att granska den interna kontrollen over kommunens kostnader och intakter. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex fOrskingring . 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedomt om delarsrapporten i allt vasentligt foljer: 

• Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRL 

2 Sveriges Kommuner och Landsting 
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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• God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

• lnterna regelverk och instruktioner 

• Fullmaktigebeslut 

Vi har aven bedomt om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som 
kommunfullmaktige har beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk hushallning. 

2.4 Ansvarig namnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har genomforts under ledning av Anna Lonnberg. 

Rapporten ar sakkontrollerad av ekonomidirektor samt ansvariga hos SERKON. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomforts genom dokumentstudier av relevanta dokument 
inklusive delarsrapporten. Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi har 
genomforts i den omfattning som kravs for att bedoma om resultatet ar forenligt med de 
av fullmaktige beslutade malen. Budget 2017 samt kommunstyrelsens protokoll har 
granskats. En oversiktlig analys av resultatrakningen ar genomford. 

lntervjuer har genomforts med: 

• Ake Gronvall, ekonomidirektor 
• Jonas Nordahl, SERKON 
• Marita Akerberg, SERKON 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Anvisningar och styrdokument 
I KRL framgar att kommunerna ska uppratta minst en delarsrapport som ska omfatta 
en period av minst halften och hogst tva tredjedelar av rakenskapsaret, d v s hogst atta 
manader. Det ar aven den rapport som faller inom ramen for denna period som ska 
behandlas av fullmaktige och som revisorerna ska gora en bedomning av. 

Delarsrapporten omfattar 6 manader. 

Kommentarer 

Darmed uppfyller Vellinge kommun kravet i KRL. 

3.2 Bedomning utifran fullmaktiges mal 

3.2.1 Bakgrund 

3.2.2 

Enligt kommunallagens bestammelser ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal 
och verksamhetsmal som har betydelse for god ekonomisk hushallning. Revisorerna 
ska bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige 
beslutade malen. 

Finansiella mal 

Maluppfyllelsen for de finansiella malen lamnas i avsnittet Ekonomisk analys i 
Delarsrapporten, sid 15. 

De finansiella malen forandrades nagot i sin formulering mellan 2015 och 2016 aven 
om malen och matmetoderna till stora delar ar snarlika. Det gars emellertid en 
koppling mellan mal och matmetod i saval arsredovisningen for 2016 som 
delarsrapporten 2017-06-30 som vi inte finner logisk. I den utvardering som vi lamnar 
nedan redogor vi for skillnaden i utvarderingsmetod. Skillnaden har ingen effekt pa den 
slutliga bedomningen. 

Resu/tatet ska uppga till minst 1,3 % av skatteintakterna netto, sett over en 
femarsperiod. 

Malet kommer att uppnas vilket ocksa framgar av Delarsrapporten. 
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Kommunen ska hushalla med skatteintiikterna genom en effektiv verksamhet 
med hog kvalitet 

Den tidigare malformuleringen var mer specifikt riktad mot en "oforandrad skatt" vilket 
gav en relativt okomplicerad matmetod, namligen ett oforandrat skatteuttag. 

Den nuvarande malformuleringen kopplar ett hushallande av skatteintakterna till en 
effektivt bedriven verksamhet. I det Kommunovergripande styrkortet 2017-2019 i 
Budget 2017 bedomer vi att malet kopplas till tva olika matmetoder, dels uttagen 
kommunalskatt per skattekrona, dels verksamhetskostnader/standardkostnader i 
forhallande till genomsnittet for Skane och riket. De tva matmetoderna forekom redan 
2015 men var da kopplade till olika malformuleringar. 

1) Hushalla med skatteintakterna 

Det kommunala skatteuttaget har varit oforandrat sedan 2006, 18,50 kr/skattekrona 
vilket ar en indikation pa en effektiv hushallning och darmed anses malet som uppnatt. 

Det framgar inte av varken malformuleringen eller matmetoden hur en eventuell 
skattehojning ska paverka bedomningen av maluppfyllelsen. 

2) Effektiv verksamhet 

Genom att stalla verksamhetskostnaden mot standardkostnaden och jamfora med 
genomsnittet for Skane och hela landet erhalls en avstamning av verksamheternas 
effektivitet. 

Verksamhets-
Vellinge Sverige Skane omrade 

Politisk 
645 678 811 

11erksamhet 

nfrastruktur och 
3 748 4 315 4124 skydd 

i=ritid 2 044 1 679 1 664 

Kultur 1 091 1 281 1197 

l=orskola och 
9 022 9109 8 850 

~kolbarnomsorg 

Utbildning 18 151 17 223 17 794 

1\ldre och 12 300 19 002 17 517 
unktionsnedsatta 

ndivid- och 
1 252 4 343 3 715 

•amiljeomsorg 
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Sarskilt riktade 
3 291 3 737 4169 

nsatser 

Summa egentlig 
51 549 61 560 59848 

11erksamhet 

Tabellen ovan ligger till grund for kommunens utvardering och baserar sig pa uppgifter 
fran Statistiska centralbyran. Siffrorna avser kr per invanare. Av tabellen framgar att 
Vellinge har lagre verksamhetskostnader jamfort med andra kommuner i Skane med 
undantag for verksamhetsblocken: 

• utbildning (18 151 jamfort med 17 794) 

• forskola och skolbarnomsorg (9 022 jamfort med 8 850) 

• fritid (2 044 jamfort med 1 664) 

Utvidgas jamforelsen till resten av landet ar det enbart for verksamhetsblocken 
utbildning och fritid som Vellinge har hogre verksamhetskostnader jamfort med ovriga. 

Totalt sett ar verksamhetskostnaden for Vellinge betydligt lagre jamfort med saval 
Skane som resterande delen av landet. 

Baserat pa uppgifterna ovan, saval totalt som till overvagande del, bedoms malet med 
effektiv verksamhet att uppnas. 

3) Hog kvalitet 

Den kvalitativa parametern utvarderas inte inom ramen for det finansiella malet. 

Toppranking vid Standard & Poors kreditvardering =AAA 

Sedan 2016 har detta inriktningsmal for framgangsfaktorn ekonomi tillkommit. 

Det framgar av delarsrapporten pa sid 6, under rubriken ''Arets hande/ser' att Vellinge 
kommun for fjarde aret erhallit hogsta kreditvarderingsomdomet, AAA. Darmed ar 
malet uppnatt. 

I Delarsrapporten samt i Arsredovisningen 2016, utvarderas denna maluppfyllelse 
genom den kostnadsjamforelse som redogors for ovan under det andra finansiella 
malet utan nagon tydlig koppling till Standard & Poor's kreditvardering. Det ar ocksa sa 
de kommunovergripande inriktningsmalen presenteras i sin sammanstallning i Budget 
2017. Vi har saledes frangatt sammanstallningen och dess bokstavliga framstallning 
och istallet baserat var utvardering pa principen "innebord over form" ("substance over 
form''). 

Utifran tillgangliga resurser effektivisera och utveckla verksamheterna samt aka 
medborgarnyttan genom den digitala agendan 
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Detta inriktningsmal tillkom i budgeten for 2017. Matmetoden ar 
"upprattade/avrapportering av nyttokalkyler". Projektet har annu inte natt sa langt varfor 
inga nyttokalkyler ar upprattade. 

Malet ar pagaende och ej matt. 

Slutsats 

Av de fyra finansiella inriktningsmalen ar bedomningen att tre kommer att uppnas 
medan det fjarde ar pagaende. 

Verksamhetsmal 

Likt tidigare ar lamnas en sammanstallning over maluppfyllelsen i tabellform, sid 8, 
over de kommunovergripande inriktningsmalen. De verksamhetsrelaterade 
inriktningsmalen ar oforandrade jamfort med 2016. 

For att ett mal ska anses uppnatt kravs en positiv utveckling sedan den senaste 
matningen. 

Trenden for SKLs Oppna jamforelser for Framgangsfaktorn Naringslivsklimat ar 
negativ. NKI for 2016 ar 66 att jamfora med 73 for 2015, varfor malet inte uppnas. 

Malet for framgangsfaktorn Medborgarinflytande ar oforandrat och darmed inte 
uppnatt. Senaste matningen 2016 visade pa en negativ trend sedan 2014. Nagon ny 
matning ar inte gjord. 

Framgangsfaktorn Trygghet mats pa tre olika satt varav tva fortsatt inte uppnas medan 
den tredje fortsatter att vara uppnadd, namligen rankingen i den oppna jamforelsen av 
Trygghet & Sakerhet som SKL genomfor. Vellinge rankas som den sjatte mest trygga 
kommunen att leva och bo i. En uppgang jamfort med 2015 da kommunen lag pa 
attonde plats. 

Framgangsfaktorn Boendemiljo ar delvis uppnadd. Nagon ny matning av 
medborgarnas uppfattning av boendesituationen har inte gjorts. 2016 var trenden 
negativ. 

I ovrigt visar sammanstallningen pa en god maluppfyllelse. 

Av andra stycket pa sid 9 liksom forsta stycket pa forsta sidan framkommer att 
"maluppfyllelsen vid mattillfallet uppgar till 73 %". "Da samtliga finansiella ma! och 
flertalet verksamhetsmal ar uppnadda sa bedoms god ekonomisk hushallning uppnas 
fOr 2017". 

Maluppfyllelsen pa namndniva uppgar till 86 % enligt en sammanstallning i tabellform 
pa sid 9. 
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Slutsats 

Vi har ingen annan uppfattning utan finner att malen ar ambitiosa. Resultaten ar pa en 
tillfredstallande niva, aven om trenden inte ar positiv for samtliga matmetoder. 

3.3 lnnehall 

Enligt KRL 9:2 ska delarsrapporten innehalla en oversiktlig redogorelse for 
utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan foregaende ars utgang. 
Uppgift ska lamnas om: 

• sadana forhallanden som ar viktiga for bedomningen av kommunens resultat och 
stallning 

• sadana handelser av vasentlig betydelse for kommunen som har intraffat under 
rapportperioden eller efter dennes slut. 

RKRs rekommendation 22 galler fran rakenskapsaret 2014. Syftet med rekommenda
tionen ar att ange minimikraven for innehallet i en delarsrapport och principerna for 
bedomning av vilka poster som ska tas med i delarsrapporten, och hur dessa ska 
varderas. 

Kommentar 

Delarsrapporten innehaller foreskrivna delar. 

3.4 Balanskravet 

Enligt RKR 22 Delarsrapport ska kommunen lamna en bedomning av 
balanskravsresultatet utifran helarsprognosen. 

Langs ned pa sidan 14 lamnas uppgiften att "arets prognosticerade resultat ligger over 
det lagstadgade balanskravet, vilket stammer. Prognosticerat resultat uppgar till 14,6 
mnkr. Aven rensat for realisationsvinster fran anlaggningstillgangar ska resultatet enligt 
prognos vara positivt. 

3.5 Resultatrakning 

Som framgar av delarsrapporten ligger periodens resultat under resultatet for 
motsvarande period foregaende ar, saval for kommunen (38,6 mnkr att jamfora med 
65,6 mnkr for foregaende ar) som for kommunkoncernen (47,5 mnkr att jamfora med 
85,2 mnkr for foregaende ar). Utvecklingen ar budgeterad. Det prognosticerade utfallet 
pa 14,6 mnkr ligger dock hogre an det budgeterade som lag pa 3,3 mnkr, d vs ett 
slutligt utfall som ar 11,3 mnkr hogre. 
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Resultatforandringen for kommunen de tva senaste delarsboksluten kan beskrivas pa 
foljande satt: 

Kommunen 
Be/opp i mnkr 2017-06-30 2016-06-30 

Resultat fOregaende period 65,6 4,2 
Hogre verksamhetsintakter 4,5 72,8 
HoQre verksamhetskostnader -56,0 -60,3 
Hogre avskrivningar -2,3 0, 1 
Hogre skatteintakter 41,0 38,6 
Lagre generella statsbidrag -3,8 -5,7 
Forandring finansiella intakter -9,4 12,6 
Forandring finansiella kostnader -1,0 3,3 
Resultat per 3016 201712016 38,6 65,6 

Verksamhetsintakterna ligger kvar pa den hogre niva som etablerades 2016 i samband 
med flyktingtillstromningen, med tillhorande bidrag som kostnadskompensation. Den 
okning om 4 mnkr som framkommer i tabellen ovan kan enklast harledas till en reavinst 
som ar 2 mnkr hogre jamfort med foregaende delarsbokslut samt ett okat intag av 
gymnasieelever fran andra kommuner. 

Verksamhetskostnaderna okade med 7,7 % for hela aret mellan 2015 och 2016. Den 
prognosticerade okningen mellan 2016 och 2017 uppgar till 4,6 % vilket alltsa ar en 
dampning. Per 2017-06-30 ligger okningstakten dock kvar pa i start satt samma niva 
som tidigare, 6, 1 % att jamfora med 6,8 %. 

Av den totala kostnadsokningen om 56 mnkr ovan utgor personalkostnaderna 40,3 
mnkr. Okningen i personalrelaterade kostnader uppgar till 12,6 % vilket delvis forklaras 
av fler anstallda. Antalet personer med manadslon har okat med 90 personer jamfort 
med foregaende delarsbokslut (omraknat till heltider ar okningen 63 heltider). 

Utover det forekommer det enskilda kostnadsokningar (-)I minskningar (+) > 1 mnkr 
jamfort med foregaende delarsperiod i mnkr enligt nedan: 

Forsorjningsstod -3,0 
Lokalhyror +1,9 
Reparation & underhall -3,0 
Leasing av inventarier -1,8 
Lakemedel, sjukvard -1,3 
IT +1,0 
Transporter -3,2 
Osakra fordringar +1,5 
Frammande tjanster -1,3 

9 

© 2017 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 



Vellinge Kommun 
Oversiktlig granskning av delarsrapport per 2017-06-30 
KPMGAB 
2017-10-24 

Kostnadsutvecklingen tacks inte av motsvarande okning av skattenettot. Netto efter 
skatteintakter och generella bidrag ar resultatet- 17,5 mnkr lagre. Det prognosticerade 
resultatet fore finansiella poster uppgar till 2 mnkr (32, 7 mnkr). Det ar en befarad 
utveckling som berordes i Budget 2017. 

Foregaende ar skedde finansiella omplaceringar vilket drev upp den finansiella intakten 
med ca 10 mnkr. 

lnformationen ovan bygger pa en analytisk granskning pa kontoniva dar vi identifierar 
storre eller ovantade forandringar jamfort med tidigare perioder. Forklaringar har 
inhamtats for att fa en forstaelse for forandringarna. 

3.5.1 Budgetfoljsamhet 

Enligt prognosen for helaret 2017 kommer resultatet att avvika positivt med 11,3 mnkr 
jamfort med budget vilket framst forklaras av ett hogre skattenetto, 16,3 mnkr och ett 
battre finansnetto, 9,9 mnkr. 

Den skattefinansierade verksamheten prognosticerar ett underskott om -3,4 mnkr 
relativt budget varav Utbildningsnamnden svarar for -5,2 mnkr. Det ar framst 
verksamheten for nyanlanda dar det visat sig att studiehandledning kravs for en langre 
period an de budgeterade 6 manaderna. 

Aven balansrakningsenheterna prognosticerar ett underskott om -3,4 mnkr varav Avfall 
prognosticerar ett underskott om -2,5 mnkr beroende bl a pa att en budgeterad 
taxehojning verkstalls forst 2018. 

I prognosen ingar en avsattning for medfinansiering av forbifarten Rangsand om -9, 1 
mnkr. 

Totalt satt bedoms budgetfoljsamheten som god. 

3.6 Balansriikning 

T otala tillgangar netto har sedan arsskiftet okat med 255 mnkr varav 115 mnkr avser 
pagaende investeringar. Arets nettoinvesteringar beraknas uppga till 330 mnkr, varfor 
ytterligare 215 mnkr ska investeras under arets andra halft. Detar anda ett lagre 
investeringstempo an budgeterat, - 64 mnkr men betydligt hogre jamfort med tidigare 
ar. 

lnvesteringarna har delvis finansierats genom ett nyupptaget Ian om 200 mnkr. Aven 
koncerngruppen investerar, varfor 54 mnkr avser nyutlaning till koncerngruppen. 

Kommunens totala upplaning uppgar till 2 000 mnkr varav 1 037,2 mnkr har 
vidareutlanats till koncerngruppen . 
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Utover det har korta fordringar okat jamfort med arsskiftet med 51 mnkr vilket delvis 
forklaras av en cyklisk effekt om 15 mnkr for forutbetalda kostnader. Periodiserade 
belopp ligger i niva med delarsbokslutet for 2016-06-30 , varfor okningen jamfort med 
arsskiftet ar normal. Daremot har fordran och periodiserade ersattningar fran 
Migrationsverket okat och uppgar till 98 mnkr, en okning om 16,5 mnkr. Andrade 
ersattningsmetoder kommer att vasentligt reducera fordran redan till arsskiftet 
2017/2018. 

Pensionsatagandena som uppgar till 540,3 mnkr (495,2+45, 1) ar tryggade pa ett 
tillfredstallande satt genom pensionsmedelsforvaltningen, bokfort till 527,4 mnkr. 
Mellanskillnaden 12,9 mnkr tacks av ett betydande orealiserat overvarde i 
pensionsmedelsforvaltningen, ca 130 mnkr. 

4 Sammanstalld redovisning 

Av kommunkoncernens totala materiella anlaggningstillgangar om 2 887 mnkr ager 
dotterbolagen 1 259,2 mnkr, d v s 43,6 % fordelat pa 243 mnkr pa fibernat och 
resterande pa fastigheter, 1 016,2 mnkr. Det ar darfor av intresse att fa en samlad bild 
av kommunens ataganden oavsett associationsform precis sa som anfors forst i 
avsnittet "Sammanstalld redovisning". 

Samtliga bolag ags till 100 % genom Vellinge Koncern AB. 

En omstrukturering av fastighetsinnehavet har agt rum per 2017-01-01 men ur ett 
sammanstallt perspektiv har det dock ingen betydelse. 

Det forekommer inga overvarden. Daremot forekommer en internvinst fran en historisk 
overlatelse varav 10, 1 mnkr aterstar med en upplosning om 1 % per ar. 

Inga utdelningar har forekommit. Ett av syftena med kommunkoncernen var att oppna 
for mojligheten att fordela overskott till bolag med forluster via koncernbidrag. 

lnget nedskrivningsbehov ar identifierat. 

Dotterbolagens bidrag till resultatet uppgar till 8,9 mnkr per 2017-06-30 och det 
prognosticerade bidraget uppgar till 14,7 mnkr. 

Sidorna 21 till 24 behandlar verksamheten i kommungruppen pa ett tillfredstallande 
satt. En tabell pa sid 23 presenterar respektive bolags bidrag. Samtliga bolag redogor 
for en utveckling strukturerad pa ett enhetligt satt. 

Dotterbolagens delarsbokslut har inte varit foremal for revision. 
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5 Bokslutsprocessen i ovrig1 

Som framkommer under rubriken "Ovriga upp/ysningar" pa sid 20, avviker Vellinge 
Kommun fran gangse tillampning av RKR 18 lntakter fran avgifter, bidrag och 
forsaljning. Detar korrekt att informera om avvikelser men den resultatmassiga 
effekten av avvikelsen ar dock inte angiven. 

RKR utkom i ett nyhetsbrev 16 december 2016 som fortydligade att den byggbonus 
som Boverket betalade ut ska intaktsredovisas i innevarande period eftersom villkoren 
for att erhalla statsbidraget ar uppfyllda i och med att kommunen tilldelats bidraget. 
Vellinge kommun har periodiserat 5, 7 mnkr pa framtiden vilka enligt RKRs normering 
borde ha tagits till intakt. Vellinge Kommun framfor att det riktade bidraget ska matchas 
mot kommande atgarder for att infora digitalisering av ritningsarkivet. Motsvarande 
information lamnades i det narmaste redan i 2016 ars arsredovisning (sid 92) och da 
med belopp samt hanvisning till matchningsprincipen varfor ingen forandring av 
tillampad meted har skett. Givet det fortydligande som RKR lamnat kan vi inte ansluta 
oss till Vellinges argumentation utan anser att bidraget borde resultatforas. 

Likasa upplyser Vellinge kommun om att riktade statsbidrag d v s erhallna 
schablonbidrag for personer med permanent uppehallstillstand kommer att matchas 
mot kommande kostnader under aret. Skrivelsen avser erhallna bidrag under 2016 
som periodiserats tram till 2017, ca 5,7 mnkr och inte bidrag erhallna under 2017. 
Motsvarande notering om avvikelse fran redovisningsprinciper fanns inte med i 
Arsredovisningen for 2016. Detar korrekt att resultatfora bidragen. For delarsrapporten 
2017 ar det darfor ingen avvikelse fran RKRs rekommendationer. 

/ p~~ 
Anna LOnnberg ~ 
Auktoriserad revisor 
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