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UPPSALA KOMMUN Dnr KRN-2018/44 
REVISORERNA 2018-10-19 


Kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige för kännedom 


Granskning av kommunens långsiktiga finansiella 
planering 


KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens långsiktiga 
finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018. 


Efter genomförd granskning konstaterar vi att kommunen arbetar med en planering av 
verksamheter och finansiering på längre sikt. Vi bedömer att det är tydligt uttryckt att det är 
kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för ekonomin samt att nuvarande 
ledningsstruktur i kommunen ger förutsättningar för en samordning av planering och 
utveckling för att nå fullmäktiges finansiella mål med bäring på god ekonomisk hushållning. 


Vi bedömer även att kommunen har en organisation som ger förutsättningar att hantera den 
långsiktiga utvecklingen inklusive finansieringen av välfärden. Med de stora investeringar 
som kommer att behövas under lång tid framöver genom kommunens expansion måste 
finansieringen planeras proaktivt och utifrån olika scenarier. Diskussion måste föras på 
politisk nivå med stöd av analyser och kalkyler från tjänstemän. Vidare kan det fTamåtriktade 
arbetet utvecklas ytterligare i innehåll och dokumentation. 


Vi lämnar följande rekommendationer: 


• Nettokostnadernas utveckling måste följas och styras. För helåret 2018 bedöms 
nettokostnaderna att öka i sådan utsträckning att ett av kommunens finansiella mål 
med bäring på god ekonomisk hushållning inte kommer att uppfyllas. 


• Prognoser vad gäller resultaträkning, balansräkning och kassafiödesanalys för en 
tidsperiod upp till tio år framåt i tiden bör löpande upprättas. Detta för att fa en 
kontinuitet i den finansiella planeringen. Rapporterna ska naturligtvis "hänga ihop" 
inbördes och dessa kommer då att ge en klar bild över vilka ekonomiska effekter och 
konsekvenser strategiska beslut i samband med den långsiktiga finansiella 
planeringen får. 


• Marknadsnivåer och konjunkturskiftningar vad gäller mark- och lägenhetspriser 
måste löpande följas. Prisfiuktuationer får mycket stor betydelse för kommunens 
möjligheter att minska behovet av upplåning för att finansiera 
infrastrukturinvesteringar och byggande av bostäder. 


• En resultaträkning med prognos framåt i tiden vad gäller exploateringsverksamheten 
bör tas fram. I samband med detta vill vi poängtera att exploateringsverksamheten 
och dess olika projekt noga måste följas även utifrån de förseningar som 
erfarenhetsmässigt ofta inträffar i stora exploateringsprojekt och som kan leda till 
förskjutningar i tiden både för intäkter från markförsäljningar och utgifter för 
infrastruktur. 
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• Frågan om avyttring eller inte av tillgångar för finansiering av nya investeringar har 
en politisk dimension. I den mån avyttringar principiellt bedöms lämpliga eller 
möjliga bör löpande interna analyser ske av vilka tillgångar som i så fall kan vara 
aktuella och möjliga effekter på bland annat ekonomi, framtida kassaflöde och 
möjligheter att begränsa låneskuldens ökning. 


• Några prognoser över resultaträkning längre fram i tiden finns inte i nuläget utöver de 
tre år som ingår i Mål och budget-dokumentet. I det dokumentet redovisas varken 
balansräkning eller kassaflödesanalys. Utöver den prognos för innevarande år över 
balansräkningen som ingår i delårsrapporten redovisas inte några prognoser över 
balansräkningar och kassaflöden som behandlas av kommunstyrelsen och 
fullmäktige. Vi rekommenderar att budgeterade balansräkningar och 
kassaflödesanalyser redovisas för varje år i Mål- och budgetdokumentet. 


• Utöver de prognoser som tas fram över skatteintäkter, inflation, demografi och 
verksamhetskostnader m m bör simuleringar göras som för flerårsperioder (åtta-tio 
år) bl a omfattar: 


• Vilka tillgångar ska kommunen äga av det som behöver 
nyinvesteras? 


• Hur kommer marknriser att utvecklas? 


• Hur kommer marknadsräntor att utvecklas? 


• Hur kommer balansräkningen att se ut om fem år? Om tio år? Hur 
ökar tillgångsmassan och hur stor del finansieras med lån? 


• Hur kommer resultaträkningen att se ut om fem och tio år? Hur stora 
är räntekostnaderna beroende på storlek på lån och räntenivåer? 


• Hur ser kassaflödet ut över en fem- och tioårsperiod och hur påverkas 
den långsiktiga finansieringen? 


Revisionen begär yttrande över revisionens iakttagelser, utifrån följande frågeställningar, 
senast 2019-02-28 till kommunrevisionen@uppsala.se  och till det sakkunniga biträdet, 
bo.adel@kpmg.se. 


• Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 
genomföra i syfte att komma tillrätta med de påtalade bristerna? 


• Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder? 


• Hur kommer ni att avläsa effekten av dessa åtgärder? 


• Hur kommer dessa åtgärder att påverka innehållet i nästa revision av 
internkontrollplanen? 


• Om ni inte anser att revisionens granskning behöver besvaras eller att den har aktuell 
bäring på ert nuvarande arbete vänligen utveckla skälen till er bedömning. 


För kornmunrevisionen 


(. k 
Karolina Larfors, ordförande 
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