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Sida 2

Syfte med granskningen

► EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Vellinge
kommun gjort en översiktlig granskning av
delårsrapporten per 2020-06-30.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat.
► Delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed och ger en

rättvisande bild av resultat och ställning?
► Balanserat resultat kan nås vid årets slut?
► Antagna finansiella målen uppnås?
► Verksamheten har bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och

inriktningar för verksamheten kan nås?

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Bokslutsprocessen

► Granskningen av delårsbokslutet genomfördes 3-7 september.
► Genomgång av bokslutsdokumentation,
► Avstämning av stödjande underlag,
► Analytisk granskning,
► Intervjuer med ansvariga.

► I samband med granskning av delårsrapporten som behandlats av kommunstyrelsen
så noterade vi att ett borgensåtagande på 3,8 mkr saknades under
ansvarsförbindelser. Borgensåtagandet är materiellt, men inte avgörande för
bedömningen av kommunens räkenskaper. Borgensåtagandet har lagts till i
delårsrapporten som ska behandlas av kommunfullmäktige.

► Vår bedömning är att dokumentationen av delårsbokslutet är god.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret (mkr)

► Resultatet för perioden januari-juni uppgår till 7,4 mnkr (81,1
mnkr), varav -34,0 mnkr (36,9 mnkr) avser orealiserade
finansiella poster.

► Prognosen för 2020 uppgår till 58,6 mnkr.
► För detaljerade kommentarer, se efterföljande sidor.
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Resultat för perioden  jan-jun 2020
jämfört med perioden föregående år

Beloppp i mkr Period i år Period f år Förändring Förändring (%)
Verksamhetens just nettokostn -887,5 -874,4 -13,1 1%
Skatter netto 936,9 912,1 24,8 3%
Resultat efter skattenetto 49,4 37,7 11,7 31%
Finansiella poster -42,0 43,4 -85,4 -197%
Resultat exkl jämf.stör. poster 7,4 81,1 -73,7 -91%
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0%
Nettoresultat 7,4 81,1 -73,7 -91%
Orealiserade marknadsvärden
finansiella omsättningstillgångar 34,0 -36,9 70,9 -192%
Resultat 41,4 44,2 -2,8 -6%

► Periodens resultat i förhållande till perioden
föregående år är 73,7 mkr lägre.
► Ökningstakten för verksamhetens nettokostnader (+1%) understiger

ökningen av skatteintäkter inkl. kommunalekonomisk utjämning
(+3%).

► Finansnetto har minskat med -85,4 mkr jämfört med föregående år,
vilket beror på minskad utdelning från placeringar samt orealiserat
resultat från pensionsmedelsförvaltningen.
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Prognos helår jämfört med budget

► Avvikelsen mellan prognos och budget uppgår till totalt 26,1 mkr
► Verksamheternas just avvikelser +24,4
► Skatter netto +6,8
► Försämrat finansnetto -5,1

► Under första halvåret har kommunen redovisat en realisationsvinst på 3,5 mkr för
försäljning av Arrie förskola.

► Budgetavvikelsen för exploateringsredovisningen uppgår till +5,5 mkr. Budgeten uppgår till
+1,5 mkr. Kommunen har redovisat avslut av exploateringsområde Clemensagervägen i
Falsterbo 6,0 mkr, SV i Vellinge 0,5 mkr samt Tofta gård 0,5 mkr.

► Inga nedskrivningar av anläggningstillgångar har gjorts under januari-juni 2020.

Belopp i mkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut f år
Verksamhetens just nettokostn -1 821,0 -1 845,4 24,4 -1 764,7
Skatter netto 1 891,5 1 884,7 6,8 1 824,2
Resultat efter skattenetto 70,5 39,3 31,2 59,5
Finansiella poster -11,9 -6,8 -5,1 63,0
Resultat exkl jämf st poster 58,6 32,5 26,1 122,5
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettoresultat 58,6 32,5 26,1 122,5
Orealiserade marknadsvärden
finansiella omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 -41,1
Resultat 58,6 32,5 26,1 81,4

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Periodens resultat med jämförelsetal
(koncern)

► Koncernen redovisar ett prognosticerat resultat på 52,7 mnkr (54,4
mnkr).

► Vellingebostäder AB redovisar ett överskott på 5,7 mkr (9,1 mkr)
för jan-jun 2020, Vellinge Kommunlokal AB redovisar ett överskott
på 5,5 mkr (3,4 mkr) för motsvarande period.

Belopp i mkr Utfall 200630 Utfall 190630
Verksamhetens kostnader 1 101,5 1 095,2
Årets resultat *) 52,7 54,4
Balansomslutning 5 035,8 4 717,4
Eget kapital 1 275,5 1145,7
Soliditet (%) 25,3 24,3
*) Årets resultat exkl. extraordinära kostnader/-intäkter och bokslutsdisp.
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Prognossäkerhet
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Avvikelser mellan prognos
och utfall

► Historiskt har utfallet för respektive år varit högre än prognosen för perioden 2016-
2019.

► Utfall jämfört med prognos 2019 avviker med 97,8 mnkr. Orsaken är att kommunen
genomförde en omplacering av pensionsportföljen under hösten 2018 på 74,5 mnkr som
inte ingick i prognosen.

► Större osäkerhetsfaktorer bedöms befolkningsutveckling samt prognos för
skatteintäkter.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Driftbudgetavräkning, prognos för helår i
jämförelse med budget
Belopp i mkr Avvikelse

prognos /
budget

Kommunfullmäktige,
Revision, Kommunstyrelsen
m.fl. -1,7
Miljö- och byggnadsnämnd 0,0
Teknisk nämnd 2,3
Utbildningsnämnd -2,9
Omsorgsnämnd 18,8
Summa verksamhet 16,4

Balansräkningsenheter 5,5
Pensioner m.m. 3,6
Arbetsgivaravgifter 2,0
Uppräkningar/avgifter -1,0
Intern ränta m.m. -2,1

Resultat 24,4

Kommunfullmäktige, Revision, Kommunstyrelse (-1,7 mkr)
► Underskottet är bl.a. hänförligt till ökade kostnader för

fritidsverksamheten pga. nytt entreprenadavtal. Badanläggningen
Vanningen har haft minskade intäkter pga. stängning till följd av
COVID-19.

Teknisk nämnd (2,3 mkr)
► Teknisk nämnd prognostiserar ett budgetöverskott på 2,3 mkr.

Orsaken bedöms framförallt vara lägre kostnader för
vinterväghållning. Samtidigt redovisar nämnden ökade kostnader
kopplat till arbetsresor för färdtjänst.

Utbildningsnämnd (-2,9 mkr)
► Förskola och grundskola prognosticerar ett budgetunderskott på -

5,1 mkr, vilket bl.a. beror på fler elever med behov av särskilt
stöd.

Omsorgsnämnd (18,8 mkr)
► Vård- och omsorgsboende prognosticerar ett budgetöverskott på

10,3 mkr pga. färre brukare. Ekonomiskt bistånd prognosticerar
ett budgetöverskott på 2,8 mkr. Nämnden prognosticerar ett
budgetöverskott på 4,4 mkr pga. ökade hyresintäkter,
omsorgsavgifter och matintäkter.

BR-enheter (5,5 mkr)
► MEX prognosticerar ett budgetöverskott på 6,4 mkr, vilket dels

bror på avslut för exploateringsprojekt 5,5 mkr, dels på 1,0 mkr i
utdömt vite.

► Fastighet prognosticerar ett budgetöverskott på 3,1 mkr, vilket
främst beror på reavinst vid försäljning av Arrie fsk (3,5 mkr).

► VA prognosticerar ett budgetunderskott på -4,0 mkr pga. mer
utförda arbeten än budgeterat.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar (mkr)

► Nettoinvesteringarna för perioden januari-juni 2020 uppgår till 89,6
mkr (ca 31,3%).

► Av budgeten bedömer kommunen att 86,8% uppnås för år 2020.
► Största pågående investeringarna per 200630 avser Utbyggnad

dagvatten Skanör (12,5 mkr), Bäckatorget ombyggnad (12,1 mkr),
Resecentrum Vellinge (7,8 mkr), Ny grundskola Hököpinge (6,9
mkr).

► Med hänsyn till utfallet av genomförda investeringar jan-jun så
bedöms det som mindre sannolikt att prognosen kommer att
uppfyllas.

89,6
248,7 286,6

Jan-Jun 2020 Prognos 12 mån Budget 12 mån
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Nyckeltalsanalys, Soliditet (%)
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Soliditet inkl pensionsåtagande

► Soliditeten, det egna kapitalet i
förhållande till totalt kapital, har
minskat sedan årsskiftet och uppgår
till 24% per 2020-06-30.

► Kommunen tillämpar den sk.
fullfonderingsmodellen, vilket
innebär att samtliga
pensionsåtagande redovisas i
balansräkningen som
skuld/avsättning.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Strategiska frågor, nettokostnads- och
skatteutveckling (mkr)
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► Diagrammet visar
utvecklingen av
nettokostnaderna i
förhållande till
skatteintäkterna över 5
år.

► Årets ökning mnkr:
► Skatteintäkter +67,3

mnkr (3,6%).
► Nettokostnader +56,3

mnkr (3,1%).
► Resultatet påverkas med

+11,0 mnkr.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Strategiska frågor, andelen nettokostnader av
skatteintäkter
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Andel nettokostnader av skatteintäkter
Genomsnitt

► En vedertagen
tumregel är att
nettokostnader bör
högst uppgå till 98% av
skatteintäkter över tid.

► Vellinge kommun har
ett genomsnitt på
97,1%.

► Kravet påverkas bl.a.
av finansnetto och
investeringsbehov.
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Strategiska frågor, befolkningsutveckling

34000

34500

35000

35500

36000

36500

37000

37500 ► Trenden med
befolkningsökning
fortsätter. Prognos
för 2020 är +311
personer

► Dock är befolknings-
utvecklingen för
januari-juni 2020
svag (+70 personer,
0,2%)
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Födelseöverskott -4

Invandringsöverskott 61

Inrikes flyttningsöverskott 10

Justeringar 3

Summa 70
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COVID-19

► Vellinge kommun håller på att upprätta en analys kring vilka merkostnader som har
uppstått kopplat till arbetet för att bekämpa COVID-19 pandemin. En första analys
kommer att vara klar under hösten.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30

Åtgärd mkr

Hälso- och sjukvårdspersonal
socialtjänstens personal samt provtagning

1,3

Smittskyddsåtgärder enligt
smittskyddslagen (2004:168)

0,8

Personlig skyddsutrustning 2,1

Sjukvårdsrådgivning samt
informationsinsatser

0,1

Övriga anpassningar 0,8

SUMMA 5,1

► Vellinge kommun har ansökt om
ersättning för merkostnader
kopplat till COVID-19 enligt
nedanstående (c:a 50% skall gå till
privata utförare).

► Staten har per augusti aviserat/beslutat om
extra tillskott till Vellinge kommun under
2020 enligt nedanstående:

Åtgärd mkr

Riksdagsbeslut februari, utbet.
mars

6,2

Aviserat 20 januari 12,4

Aviserat 2 april 37,3

Aviserat 18 maj 10,6

Avsättning till
periodiseringsfond (prognos)

6,4

SUMMA 72,9



Sida 16

God redovisningssed

► Intäktsredovisning
► Kommunen har tillämpat samma redovisningsprinciper vid upprättandet

av delårsrapporten 2020-06-30 som i årsredovisningen 2019.
► Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) rekommendation R2 (intäkter)

som trädde i kraft 1/1-2020 anger att när en kommun erhåller
gatukostnads- och exploateringsersättningar så ska dessa redovisas som
intäkt i sin helhet när det inte längre föreligger en förpliktelse mot
finansiären. Dvs. när kommunen enligt en gatukostnadsutredning eller
exploateringsavtal har fullföljt sina förpliktelser mot finansiären så
föreligger inte längre någon skuld mot denna och de erhållna medlen ska
sålunda intäktsföras.

► Logiken i detta är att när posten inte längre uppfyller definitionen av att
vara en skuld så ska den intäktsföras.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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God redovisningssed, forts.

► Vi kan konstatera att Vellinge kommun i delårsbokslutet per 30 juni 2020
fortfarande inte gjort principförändringen/principförändringarna fullt ut,
vilket därmed är i strid med god redovisningssed.

► Kommunen har upplyst om avvikelserna från god redovisningssed i
redovisningsprinciperna.

► Kommunen har inte upplyst om beloppsmässiga effekter på resultat och
ställning om byte av princip hade gjorts.

► Beloppsmässigt uppgår skuldförda investeringsbidrag i balansräkningen
till 55,4 mkr som enligt god redovisningssed inte ska vara skulder utan
eget kapital och intäkter.

► Effekterna på kommunens resultat och ställning går inte att bedöma
eftersom kommunen inte gjort någon utredning av effekterna. Vi kan
dock konstatera att de skuldförda beloppen i balansräkningen är
väsentliga

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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God redovisningssed, forts.

► Pensionsredovisning
► Vellinge kommun tillämpar sedan tidigare den sk. fullfonderingsmodellen

vid redovisning av pensionsåtagande. Modellen innebär att även
pensioner som är intjänade före 1998 som avsättning.

► Enligt Lag om kommunal  bokföring och redovisning (LKBR) 6 kap. 4§
ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år
1998 ska inte tas upp som skuld eller avsättning, sk. blandmodellen.

► Enligt KPAs beräkning skulle ansvarsförbindelsen per 2020-06-30 uppgå
till 442,5 mkr (inkl. löneskatt).

► Vår bedömning är att redovisningen av pensioner enligt
fullfonderingsmodellen är ett avsteg från LKBR och således god
redovisningssed.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Nyheter

RKR R17 Delårsrapport
► RKR håller på att omarbeta rekommendation R17 delårsrapport. Det finns

en splittrad praxis vad gäller intäktsredovisning av generella statsbidrag i
delårsrapporter bland kommuner och regioner.

► I utkastet föreslås att kommun/region i delårsrapporten successivt
intäktsredovisar generella statsbidrag när intäktskriterierna är uppfyllda.
RKR har skickat rekommendationen på remiss och bett synpunkter på tre
alternativ för intäktsredovisning:
1. Intäktsredovisas med hela beloppet direkt vid beslutstillfället (inom

redovisningsperioden).
2. Intäktsredovisas succesivt över den kvarvarande perioden av året från och med

beslutstillfället, dvs om ett generellt statsbidrag beslutas i exempelvis juni månad
så tar kommunen upp 1/7 av beloppet i juni månads bokslut.

3. Fördelas schablonmässigt ut med 1/12 per månad över räkenskapsåret, dvs om
ett generellt statsbidrag beslutas i exempelvis juni månad så tar kommunen upp
6/12 av beloppet i juni månads bokslut.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Nyheter, forts

► Ett ytterligare ändringsförslag som föreslås i utkastet till RKR R17 är att,
även om det inte finns något explicit krav på att delårsrapporten ska
innehålla sammanställda räkenskaper, så ska förvaltningsberättelsen
innehålla upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och
verksamhet inte bara för kommunen utan även för kommunkoncernen.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Nyheter, forts

► Finansdepartementet har i september 2020 beslutat om ett kommittédirektiv
(Dir. 2020:88). En särskild utredare ska bedöma om nuvarande regelverk för
ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv
ekonomistyrning i kommuner/regioner.

► Utredaren ska bl.a
► föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara

utformade,
► undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i

kommuner och regioner, och
► föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning

i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.
► analysera de konsekvenser som en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser skulle

få, givet att de förslag som utredaren lämnar i övrigt genomförs.
► föreslå hur regelverket för balanskravet bör vara utformat,
► föreslå hur balanskravsresultatet ska beräknas och regleras,
► bedöma om resultatutjämningsreserver bör bli obligatoriska och lämna förslag på hur

regelverket om resultatutjämningsreserver i övrigt bör vara utformat,

► Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Måluppföljning, balanskravet

► I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en
redogörelse över det förväntade balanskravsresultatet
för räkenskapsåret 2020. Kommunen prognostiserar
realisationsvinster på 3,5 mnkr. Balanskravsresultatet för
2020 beräknas uppgå till 55,1 mnkr.

► Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas
bli uppfyllt vid räkenskapsårets utgång. Det finns inget
underskott från tidigare år att återställa.

82,6

55,1

Balanskravsresultat 2019 Prognos 2020

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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God ekonomisk hushållning

► Kommunen har fastställt övergripande mål för god
ekonomisk hushållning i budget 2020:
1) Sund och hållbar tillväxt
2) Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge
3) Bästa möjliga medborgarnytta
4) Maximera värdet för skattepengarna

► Respektive mål adresseras till berörda nämnder.

► Totalt har nämnderna 52 mål

► En övergripande bedömning av måluppfyllelse görs.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning indikatorer – finansiella mål

Finansiella indikatorer Bedömning
Resultatet ska uppgå till minst 1,3% av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år) Uppfylld

Maximera värdet för skattepengarna Uppfylld

Kommer att
uppnås; 100%

► Det samlade resultatet (exklusive extraordinära poster och orealiserade vinster och
förluster i värdepapper) för åren 2016-2020 ska uppgå till 111,8 mkr. Med
beaktande av det prognosticerade resultatet uppgår det till 312,1 mkr (3,6%).

► Målet att maximera värdet för skattepengarna mäts i
verksamhetskostnad/standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne och
riket. Vellinges verksamhetskostnader för 2019 var 14,3% lägre än genomsnittet
för riket och 13,1% lägre än genomsnittet för Skåne.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning indikatorer - verksamhetsmål

Uppfyllt;
12

Delvis
uppfyllt; 4
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Kommunstyrelsens sammanfattande
bedömning om god ekonomisk hushållning

► De kommunövergripande målen har en måluppfyllelse
på 86% per juni 2020.

► ”Då samtliga finansiella mål och flertalet av
verksamhetsmålen är uppnådda så bedöms god
ekonomisk hushållning uppnås för 2020.”

► Sammantaget har vi ingen invändning mot
kommunstyrelsens bedömning

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Intern kontroll

► Gällande reglemente för Intern kontroll för 2019-2022 antogs i
december 2018.

► Samtliga nämnder har antagit Intern kontroll-planer.
► Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det

interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra
riskbedömningar för den samlade verksamheten

► Nämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen till KS.

► KS ska rapportera till KF och revisorer i anslutning till
årsredovisning.

► Arbetet med uppföljning bedöms ske enligt plan.

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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Sammanfattning

Utfall och prognos för 2020
► Det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 58,6 mkr

vilket är 26,1 mkr högre jämfört med budget.
► Det prognosticerade resultatet för 2020 (exkl. justering för

orealiserade finansiella poster) uppgår till 41,4 mkr, vilket är
8,9 mkr högre jämfört med budget.

► Skatteintäkter, bidrag, utjämning förväntas öka med ca 3,6%
eller 67,3 mkr vid jämförelse mellan utfall 2019 och prognos
2020. Verksamhetens nettokostnader förväntas, öka med ca
3,1% eller 56,3 mkr.

► Utvecklingen av COVID-19 pandemin kommer att fortsätta att
påverka kommunens ekonomi.

► Det finns osäkerheter i skatteprognoser,
befolkningsutvecklingen.

Investeringar
► Det konstateras att den budget som fullmäktige antagits ej

kommer att uppnås, utfallet bedöms enligt kommunen uppgå
till ca 87%. Baserat på utfallet per juni 2020 är det högst
osäkert om prognosen kommer att uppfyllas. Största pågående
investeringarna per 200630 avser Utbyggnad dagvatten
Skanör (12,5 mkr), Bäckatorget ombyggnad (12,1 mkr),
Resecentrum Vellinge (7,8 mkr), Ny grundskola Hököpinge (6,9
mkr).

Nämndernas avvikelser, prognos mot budget
► Nämndernas totala prognostiserade budgetavvikelser uppgår

till 24,4 mkr. Störst budgetavvikelse prognosticerar
Omsorgsnämnden med +18,8 mkr. Kommunfullmäktige,
revisionen, kommunstyrelsen samt Utbildningsnämnden

prognosticerar ett budgetunderskott på -1,7 mkr respektive -
2,3 mkr.

God redovisningssed
► Kommunen har i delårsbokslutet 2020 gjort ett avsteg från god

redovisningssed gällande intäkter från investeringsbidrag.
Effekterna på kommunens ställning skulle vara väsentliga om
god redovisningssed skulle följas och detta gäller även
resultateffekter för innevarande år och jämförelseår.

► Vellinge kommun tillämpar den sk. fullfonderingsmodellen vid
redovisning av pensionsåtagande, vilket är ett avsteg från
LKBR och således god redovisningssed.

► Vi anser därför att resultat och ställning som redovisas i
delårsrapporten inte är rättvisande.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning
► Prognosen för helåret indikerar att det så kallade

balanskravsresultatet kommer att uppnås.
► Samtliga två finansiella mål för räkenskapsåret förväntas

uppnås vid årets slut.
► De kommunövergripande verksamhetsmålen visar på en hög

grad måluppfyllnad (86%) per juni 2020.
► En samlad bedömning görs med slutsatsen att:

”Då samtliga finansiella mål och flertalet av verksamhetsmålen
är uppnådda så bedöms god ekonomisk hushållning uppnås för
2020.”

Granskning av delårsrapport per 2020-06-30
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