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1. Sammanfattning 

Uppsa/a kommun 
6versikt/ig granskning av 

delarsrapport per 2016-08-31 
2016-/0-31 

Vi har av Uppsala kommuns revisorer fatt i uppdrag att oversiktligt granska delarsrapporten per 
2016-08-31. Uppdraget ingar i revisionsplanen for ar 2016. 

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. 

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

Vara viktigaste iakttagelser och synpunkter: 

• Med de resultat och prognoser som nu redovisas ar ekonomin i battre balans an 2015. Infor 
2016 gjordes liven en skattejustering i kommunen (avsnitt 12.1, 12.2). 

• Utfallet i delarsbokslutet ar ett resultat pa plus 403 mnkr, 294 mnkr battre an motsvarande 
period forra aret. Prognosen for helaret 2016 ar ett overskott pa 211 mnkr vilket overstiger 
budgeterat resultat med 112 mnkr (12.1, 12.2). 

• A ven med periodens utfall ar kommunens likviditets- och soliditetstal svaga. Nyinveste
ringar sker genom upplaning. Kommunen maste ha ett fortsatt start fokus pa ekonomin 
(14.1). 

• Redovisningen av markexploatering och anlaggande av infrastruktur m m foljer inte lag 
och god redovisningssed. Bristerna avser stora och delvis gamla belopp och far betydelse 
for bade resultat- och balansrakningar nar rattning sker. Kommunen har pabOrjat ett ambi
tiost arbete for att sa langt mojligt kunna rekonstruera redovisningen. Viser mycket positivt 
pa att arbetet igangsatts och pa ambitionsnivan. Vi inser liven svarigheterna att lyckas reda 
ut en korrekt redovisning. Vi maste anda konstatera att kommunens resultat- och balans
rakningar kommer att forbli felaktiga tills rattelse skett (14.3). 

• Omvandlingen av Ulleraker ar ett mycket start projekt med stor osakerhet i projektets eko
nomi. Vi understryker vikten av att projektet aterspeglas k01Tekt fran start i redovisningen 
(14.3). 

• Det kraftigt okade flyktingmottagandet medfor svarigheter att analysera kommunens un
derliggande kostnadsutveckling (12.1 ). 

• Vad galler det generella statsbidrag som tilldelades kommuner och landsting i slutet av 
2015 har kommunen intaktsfort endast en liten del under perioden 1/1 - 31/8 i ar. Vi anser 
att ytterligare ca 60 mnkr borde ha intaktsfo1ts och att resultatet i delarsbokslutet darmed 
ar ca 60 mnkr for lagt i den delen (12.1). 

1 Kommunallag (1991:900) 
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• Kommunen anger i delarsrapporten att en del av det generella stodet for flyktingmotta
gande ska reserveras for 2017 vilket inte ar tillatet da bidraget avser 2015 och 2016 (12.1). 

• Fastigheter saldes for ett par ar sedan till av kommunen agda bolag. Det har nu kommit 
fram att inte alla fastighetsregleringar kommer att godkannas varfor vissa fastigheter lrnm
mer att aterga till kommunen. Da fastigheternas pris i kopekontrakten sattes hOgre an det 
bokforda vardet uppstod realisationsresultat som redovisades i kommunen 2014. Beroende 
pa hur atergangen formellt hanteras kan den fa paverkan pa resultatet. (12.4). 

• I delarsrapporten redovisas uppfoljning endast av ett av flera finansiella mal. Vi rekom
menderar att samtliga finansiella ma! kommenteras och bedoms (10.2). 

• Fullmaktige har faststallt ett antal verksamhetsmal. Uppfoljning eller prognos for dessa 
mal redovisas inte i delarsrapporten. Vi rekommenderar att redovisning sker av atminstone 
ett antal av sadana indikatorer som kan anses som overgripande for ett antal av de fast
stallda malen sker i delarsrapporten (10 .3 ). 

• Delarsrapporten har inget avsnitt om tillampade redovisningsprinciper. Vi rekommenderar 
att tillampade principer kommenteras i delarsrapporten, bland annat med beskrivning av 
hur intakter och kostnader har periodiserats (9). 

1.1 Finansiella mal 

I delarsrapportens inledande sammanfattning redovisas att det finansiella resultatmalet nas. Om 
prognosen infrias kommer malet enligt var bedomning att nas (10.2). 

Malet att forandringen av skatteintakter och kommunalekonomisk utjamning ska vara battre an 
fdrandringen av nettokostnader i egentliga verksamheter ser ocksa ut att nas men kommenteras inte 
i delarsrapporten. 

Malen rorande jamforelse med andra kommuner kommenteras inte i delarsrappmien och kan darfor 
inte utvarderas av oss. 

1.2 Mal fOr verksamheten 

I delarsrappmien redovisas pagaende och planerade aktiviteter for att na de verksamhetsmal som 
faststallts av fullmaktige. Det redovisas inte utfall eller prognos for nagot mal. Det ar darfor inte 
mojligt att ha en uppfattning om huruvida resultatet i delarsrappmien ar forenligt med de mal full
maktige faststallt (10 .3). 

1.3 God redovisningssed 

Uppsala kommun har under manga ar inte tillampat lag och god redovisningssed vad galler explo
ateringsfastigheter. Utredning pagar med ambition att rekonstruera redovisningen av upp till 30 ar 
gamla projekt. I delarsrappmien per 2016-08-31 kvarstar dock bristerna i redovisningen. Med han
syn till att det ror sig om mycket stora belopp kan vi inte anse att delarsrapporten ar upprattad i 
enlighet med lag och god redovisningssed (9). 
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Uppsa/a kommun 
dversiktlig granskning av 

detarsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

Vad galler ovriga delar av resultat- och balansrakningar har var oversiktliga granskning inte visat 
nagra vasentliga avvikelser fran lag och god redovisningssed. 

2. Bakgrund 
Vi har av Uppsala kommuns revisorer ratt i uppdrag att granska delarsrapporten per 2016-08-31. 
Uppdraget ingar i revisionsplanen for ar 2016. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL2 bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med 
de mal som fullmaktige beslutat (9 a§). Revisorerna uttalanden avges i revisorernas bedomning av 
delarsrapp01ien. 

Va1i uppdrag ar att granska delarsrapporten for att ge revisorerna underlag for sin bedomning. 

3. Syfte 
Syftet med granskningen ar att bedoma om kommunens delarsrappmt har upprattats i enlighet med 
kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner. Resultatet av 
var granskning utgor underlag for de fchtroendevalda kommunrevisorernas uttalande betraffande 
de larsrapporten. 

4. A vgransning 
Granskningen omfattar delarsrapporten per 2016-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som foljer av God revisionssed i kommunal verksamhet, 
framst sasom denna definieras av SKL3 och Skyrev4• 

Granskningen av rakenskaperna har varit oversiktlig och avser underlag for bedomning av fullmak
tiges finansiella mal. 

Var granskning har varit inriktad pa att hitta vasentliga fel, bedomda eller konstaterade, i delars
rapporten. 

Granskningen har inte haft som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex forskingring. 

5. Revisionskriterier 
Vi har bedomt om delarsrappmten i allt vasentligt foljer: 

• Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRL 

• God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR 

2 Kommunallag (1991 :900) 
3 Sveriges Kommuner och Landsting 
4 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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• Uttalanden fran Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

• Intema regelverk och instruktioner 

• Fullmaktigebeslut 

Vi har aven bedomt om resultatet i delarsrapp01ien ar forenligt med de mal kommunfullmaktige 
beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk hushallning. 

6. Ansvarig styrelse 
Granskningen avser kommunstyrelsens delarsrapport som enligt 8 kap 20 a § KL ska behandlas av 
kommunfulhnaktige. 

Rapporten ar saklighetsgranskad av kommunens ekonomidirektor och redovisningschef m fl. 

7. Metod 
Granskningen har genomfdrts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delarsrapp01ien och de delarsrapporter som 
upprattas av styrelse, namnder och forvaltningar 

• lntervjuer med berorda tjansteman och politiker 

• Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi i den omfattning som kravs for att bedoma 
om resultatet ar forenligt med de av fullmaktige beslutade malen 

• Stickprovsvis avstamning och verifiering av vasentliga balansposter mot specifikationer med 
tillhorande underlag i den omfattning som kravs for bedomning av fullmaktiges finansiella mal. 

• Oversiktlig analys av resultatrakningen 

8. Uppdragsorganisation 
Granskningen har genomffois under ledning av Bo Adel, auktoriserad revisor och certifierad kom
munrevisor. 

9. Bedomning av efterlevnad av lag och god redovisningssed 
Uppsala kommun har under manga ar inte tillampat lag och god redovisningssed vad galler explo
ateringsfastigheter. Utredning pagar med ambitionen att rekonstruera redovisningen av upp till 30 
ar gamla projekt. I delarsrapporten per 2016-08-31 kvarstar dock bristema i redovisningen. Med 
hansyn till att <let ror sig om mycket stora belopp kan vi inte anse att delarsrapporten ar upprattad i 
enlighet med lag och god redovisningssed (14.3). 

Vad galler ovriga delar av resultat- och balansrappo1ier har var oversiktliga granskning inte visat 
nagra vasentliga avvikelser fran lag och god redovisningssed. 

Delarsrapp01ien har inget avsnitt om tillampade redovisningsprinciper. Vi rekommenderar att till
lampade principer kommenteras i delarsrapp01ien, bland annat med beskrivning av hur intakter och 
kostnader har periodiserats (9). 
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10. Bedomning utifran fullmaktiges mal 

10.1 Bakgrund 

Enligt kommunallagens bestammelser ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verk
samhetsmal som har betydelse for god ekonomisk hushallning. Revisorema ska bedoma om resul
tatet i delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige beslutade malen. 

10.2 Finansiella mal 

Kommunens finansiella mal 2016 ar enligt det faststallda dokumentet Maloch budget 2016: 

• Resultatet ska vara battre an 2% av skatteintakter och kommunalekonomisk utjamning 

• Forandringen av skatteintakter och kommunalekonomisk utjamning ska vara battre an for
andringen av nettokostnader i egentliga verksamheter 

• Soliditeten i kommunkoncernen ska vara minst motsvarande ett genomsnitt i liknande 
kommuner 

• Malet for soliditeten ska vara motsvarande kvartil 1 i liknande kommuner 

• Soliditeten i kommunkoncemen inklusive pensionsataganden ska vara minst motsvarande 
ett genomsnitt i liknande kommuner 

Delarsrapporten innehaller inte en utvardering av dessa finansiella mal. 

En kommentar gors dock att resultatet ove1iraffar kommunfullmaktiges malsattning for aret. For 
2016 faststalldes budgeten till ett resultat pa 99 mnkr. Summa skatteintakter och utjamning budge
terades till 10 368 mnkr och resultatet i budgeten motsvarar 0,95%. 

Resultatet i delarsrappmien motsvarar 5,8% av skatteintakter och utjamning medan det prognosti
serade resultatet skulle ge ett utfall pa 2,0%. Om prognosen infrias kommer darmed resultatmalet 
att nas. 

Forandringen av skatteintakter och utjamning ar i delarsrappmien 4,5% exklusive skattehOjning 
medan forandringen av nettokostnader ar 1,5%. I prognosen ar forandringen av skatteintakter och 
utjamning 5,6% exklusive skattehojning och forandringen av nettokostnader 5,0%. Om prognosen 
infrias kommer darmed resultatmalet att nas, med viss reservation for hur "egentliga" verksamheter 
definierats. 

Ingenting i var granskning har visat att delarsrappotien skulle vara vasentligt fel. Se dock vara 
kommentarer om markexploatering under avsnitt 14.3. 

Vad galler de tre finansiella mal som ar inriktade motjamforelser med andra kommuner kan vi inte 
ha nagon uppfattning om huruvida malen nas da ingen uppfoljning gors i delarsrappmien. 

Vi rekommenderar att delarsrapporten kommande ar kompletteras med tydliga uppfoljningar av 
samtliga finansiella mal. Vad galler de tre finansiella ma.I vi nu inte kan uttala oss om hade det varit 
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onskvart med atminstone en redovisning av med vilka andra kommuner jamforelse gors eller kri
teriema for "liknande". Vidare hade en redog6relse for hur dessajamforelsetal ser ut i senaste ass
bokslut varit nodvandig for att kunna bedoma forutsattningama for att na malen 2016. 

Nar <let galler kommunens egen kostnadsutveckling behOver definitionen av "egentlig" verksamhet 
redovisas. 

10.3 Verksamhetsmal 

I delarsrapporten redovisas att fullmaktige faststallt 14 kommungemensamma inriktningsmal och 
20 inriktningsmal som riktar sig till en eller f1era namnder. Tva uppdrag riktar sig till samtliga 
namnder. Aven 26 ytterligare uppdrag och 74 riktade satsningar som riktar sig till en eller f1era 
namnder har faststallts. Vidare har 30 uppdrag faststallts av kommunstyrelsen. Ambitioner saknas 
saledes inte. 

Enligt kommunallagen 9 kap 9a§ ska revisorema bedoma om resultatet i delarsrapporten ar foren
ligt med de mal fullmaktige beslutat. Revisoremas skriftliga bedomning ska bilaggas delarsrappor
ten. 

Detar saledes inte revisoremas uppgift att ta stallning till vilka mal som faststallts och hur de for
mulerats. Det kan anda forhalla sig sa att revisorema behaver kommentera malen i sig for att kunna 
forklara sin syn pa maluppfyllelsen. Allmant sett kan mal behova vara tydliga, matbara, realistiska 
och mojliga att na under <let ar for vilka de faststallts. Detar annars svart att styra mot malen och 
utomordentligt svart att bedoma maluppfyllelsen. 

De inriktningsmal fullmaktige beslutat om ar inte formulerade sa att de kan foljas upp utan indika
torer. I dokumentet Maloch budget 2016 finns indikatorer angivna. Som exempel kan namnas: 

Uppsala kommun ger forutsattningar for en god halsa for hela befolkningen. 

En indikator (av flera): Ohalsotalet bland Uppsalas invanare 16-64 ska minska. Matmetod 
anges. 

Uppsala kommun mojliggor for ett okat utbud av bostader och arbetstillfallen. 

En indikator (av flera): Antal paborjade bostader per 1000 invanare ska oka. Matmetod 
anges. 

Delarsrapporten innehaller en redogorelse for hur styrelse och namnder arbetar for att uppna sina 
mal. Den dominerande bedomningen ar att styrelse och namnder bidrar till maluppfyllelse enligt 
plan for de 34 inriktningsmalen. Ingen uppfoljning redovisas av utfall eller prognos for de indika
torer som ska ligga till grund for utvarderingen. I delarsrapporten skrivs att uppdaterade varden for 
indikatorer i de fiesta fall kommer under senare delen av aret. Detar darfor inte mojligt att ha en 
uppfattning om huruvida resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal fullmaktige beslutat. 
Ingenting i var granskning har dock framkommit som visar att utfallet inte kommer att bli forenligt 
med fullmaktiges ma! for 2016. 
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Vi rekommenderar kommunen att i delarsrapp01ien redovisa utfallet for ett antal av de indikatorer 
diir miitningar och prognoser kan goras per 31 augusti. Det kan giilla tal som befolkningstillviixt, 
bostadsbyggande, sysselsiittning, sjukfranvaro, betyg m m. 

Vi vill ocksa liimna nagon kommentar till Kolada-statistik som indikator. Det iir klokt att anviinda 
Kolada som indikator pa var atgiirder och satsningar ska siittas in men ett Kolada-utfall fran tidigare 
ar kan inte utan bearbetning anviindas som indikator pa utfallet innevarande ar. 

11. Balanskravet 
Arets resultat prognostiseras till ett overskott pa 211 mnkr. Gentemot balanskravet ska 1 7 mnkr 
avseende resultat vid avyttring av anliiggningstillgangar riiknas b01i. Arets prognostiserade resultat 
mot balanskravet blir diirefter ett overskott pa 194 mnkr. Om prognosen infrias uppfylls diirmed 
balanskravet. 

12. Resultatrakning 

12.1 Utfall per 2016-08-31 

Nedan redovisas en oversiktlig ekonomiskjamforelse for ar 2015-2016: 

Mnkr Utfall Utfall Forand-
16-08-31 15-08-31 ring i % 

Verksamhetens intiikter 1 772 1 526 +16,1 

Verksamhetens kostnader -8 160 -7 805 +4,5 

Av- och nedskrivningar -155 -166 -6,7 

Verksamhetens nettokostnader -6 544 -6 446 +1,5 

Skatteintiikter 6 423 6 013 +6,8 

Kommunalekonomisk utjiimning 470 491 -4,3 

Finansiella intiikter 116 130 -10,8 

Finansiella kostnader -63 -80 -21,3 

Arets resultat 403 109 +269,7 

Verksamhetens intakter 

Verksamhetens intiikter har okat med 246 mnkr vilket motsvarar 16, 1 %. Okningen forklaras till 
storsta delen av erh:'tllna bidrag fran Migrationsverket for flyktingar. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader har okat med 355 mnkr, motsvarande 4,5%. I kostnadsokningen ligger 
okade kostnader for flyktingmottagning for vilka bidrag erh:'tlls fran Migrationsverket som ingar i 
verksamhetens intiikter. 
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Skatteintakter och kommunalekonomisk utjamning 
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Skatteintakter och utjamning okar med ca 6%. Till 2016 hOjdes skattesatsen med 30 ore vilket 
beraknades motsvara 138 mnkr for helaret 2016. Exklusive denna skattehOjning blir okningen av 
skatteintiikter och utjamning ca 4,5%. 

Det generella flyktingstodet pa sammantaget 119 mnkr for Uppsala kommun har bokforts med en 
intakt pa 13 mnkr under perioden. Det hade enligt var uppfattning varit mer rattvisande att redovisa 
atta trettondelar av bidraget vilket skulle ha gett en ytterligare intakt pa ca 60 mnkr. 

Kommunen anger i delarsrapporten att en del av det generella stOdet for flyktingmottagande ska 
reserveras for 2017 vilket inte iir tillatet da bidraget avser 2015 och 2016. 

Prognos 

Prognosen ijamforelse med budget: 

Mnkr Prognos Budget Avvikelse Avvikelse 
16-12-31 16-12-31 mnkr i% 

V erksamhetens intakter 3 025 2 600 425 +16,3 

V erksamhetens kostnader -13 108 -12 736 -372 +2,9 

Av- och nedskrivningar -228 -228 0 0 

Verksamhetens nettokostnader -10 311 -10 364 53 -0,6 

Skatteintiikter 9 638 9 700 -62 -0,7 

Kommunalekonomisk utjamning 797 668 129 +19,3 

Finansiella intiikter 180 208 -28 -13,5 

Finansiella kostnader -93 -112 19 -17,0 

Arets resultat 211 99 112 +111,0 

Verksamhetens intakter 

Verksamhetens intakter prognostiseras till en okning med 425 mnkr vilket motsvarar 16,3%. En 
stor del av okningen hanfor sig till bidrag fran Migrationsverket for flyktingmottagning. 

Verksamhetens kostnader 

A ven har ar kostnaderna paverkade av flyktingsituationen. Saval intiikter som kostnader fdr flyk
tingar iir sa stora att analysen av den underliggande kostnadsutvecklingen, exklusive paverkan av 
flyktingmottagande, kompliceras. 
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Prognosen i jamforelse med utfall per 2016-08-31: 

Mnkr Prognos 
16-12-31 

V erksamhetens intakter 3 025 

V erksamhetens kostnader -13 108 

Av- och nedskrivningar -228 

Verksamhetens nettokostnader -10 311 

Skatteintakter 9 638 

Kommunalekonomisk utj amning 797 

Finansiella intakter 180 

Finansiella kostnader -93 

Arets resultat 211 

Kommentarer 

Utfall 
16-08-31 

1 772 

-8 160 

-155 

-6 544 

6 423 

470 

116 

-63 

402 

Uppsala kom1111111 
Oversiktlig granskning av 

delarsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

Tertial 3 Tertial 3 
mnkr i% 

1 253 70 

-4 948 60 

-73 47 

-3 768 58 

3 215 50 

327 70 

64 55 

-30 48 

-192 52 

Intiikter och kostnader fordelar sig inte jamnt under aret. Undantag ar skatteintaktema som i princip 
intiiktsfors med en tolftedel per manad. Som framgar ar prognosen for skatteintakter tredje tertialet 
50% av utfallet for de tva forsta tertialen. 

Vad galler ovriga poster i resultatrakningen ska i teorin intiikter och kostnader oka proportionellt 
mot varandra. For innevarande ar erhalls dock sa stora bidrag fran Migrationsverket att en sadan 
analys inte kan goras da dessa bidrag ingar i verksamhetens intakter. 

Daremot kan vi notera att resultatet 2015 var ett overskott pa 108 mnkr per 31 augusti och pa 56 
mnkr per 31 december. Tredje tertialets utfall var da ett minus pa -52 mnkr. For 2016 prognostiseras 
ett underskott pa -192 mnkr for tredje tertialet. Budgeten for de tva forsta tertialen 2016 ar ett 
overskott pa 242 mnkr vilket innebar att det redovisade utfallet per 31augusti2016 ar 160 mnkr 
battre an budget for den perioden. Prognosen for helaret 2016 ar 112 mnkr battre an budget for aret. 
Det innebar att tredje tertialet prognostiseras till ett underskott pa -48 mnkr i forhallande till bud
geten for det tertialet. I avsaknad av andra forklaringar fonnodar vi att prognosen ar forsiktigt lagd. 
Prognosen for 2015 var ett underskott pa -45 mnkr som i slutligt utfall blev 101 mnkr battre. 
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12.3 

Prognosen i jamforelse med utfall per 2015-12-31: 

Mnkr Prognos Utfall 
16-12-31 15-12-31 

V erksamhetens intakter 3 025 2 583 

Verksamhetens kostnader -13 108 -12 157 

Av- och nedskrivningar -228 -249 

Verksamhetens nettokostnader -10 311 -9 823 

Skatteintakter 9 638 9 001 

Kommunalekonomisk utjamning 797 746 

Finansiella intakter 180 246 

Finansiella kostnader -93 -114 

Arets resultat 211 56 

Uppsala kommun 
6versiktlig granskning av 

delarsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

Forandr Forandr 
mnkr i% 

442 17 

-951 8 

21 -8 

-488 5 

637 7 

51 7 

-66 -27 

21 -18 

155 176 

I prognosen ar forandringen av skatteintakter och utjamning 5,6% exklusive skattehOjning i forhal
lande till utfallet for 2015 och forandringen av nettokostnader 5,0%. Om prognosen infrias kommer 
darmed resultatmalet att skatteintakter och utjamning ska oka mer an nettokostnaderna att nas. 

Sammanstalld redovisning 

Mnkr Prognos Utfall Utfall 
16-12-31 16-08-31 15-12-31 

V erksamhetens intakter 4 896 2 946 4 175 

V erksamhetens kostnader -13 899 -8 588 -12 772 

Av- och nedskrivningar -929 -608 -890 

Verksamhetens nettokostnader -9 932 -6 250 -9 487 

Skatteintakter 9 638 6 423 9 001 

Kommunalekonomisk utjamning 797 470 746 

Finansiella intakter 19 16 1 

Finansiella kostnader -242 -144 -245 

Resultat fOre skatt 280 515 16 

Skatt 0 -5 -55 

Arets resultat 280 510 -39 

Delar av kommunens intakter och kostnader elimineras i den sammanstallda redovisningen. I stallet 
tillkommer de intakter och kostnader som bolagen har och som inte avser kommunen. 

Koncernens prognostiserade resultat ar 69 mnkr hOgre an kommunens, dvs bolagen bidrar till re
sultatet med 69 mnkr. I utfallet per 16-08-31 bidrar bolagen med 108 mnkr i resultat. 
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12.4 Bolagisering fastigheter 

Uppsa/a kommun 
dversiktlig granskning av 

de!arsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

Under 2013 saldes fastigheter fran kommunen till kommunagda bolag. Forsaljningen skapade stora 
realisationsvinster i kommunen. Det star nu klart att vissa fastighetsregleringar inte kan genomforas 
varfor vissa fastigheter atergar till kommunen. Beroende pa hur atergangen formellt hanteras kan 
den fa paverkan pa resultatet. 

13. Styrelse och namnder 

13.1 Styrelsers och namnders driftredovisningar 

Prognosjamforelse med budget for styrelser och namnder: 

Belopp i mnkr Prognos 
netto-

kostnad 
2016 

Utbildningsnamnden -4 435 

Arbetsmarknadsnamnden -571 

Socialnamnden -630 

Omsorgsnamnden -1 529 

Aldrenamnden -1 680 

Kultumamnden -282 

Idrotts- och fritidsnamnden -202 

Gatu- och samhallsmiljonamnden -427 

Plan- och byggnadsnamnden -58 

N amngivningsnamnden -1 

Raddningsnamnden -138 

Miljo- och halsoskyddsnamnden -18 

6verfcirmyndamamnden -15 

Kommunstyrelsen -305 

Valnamnden 0 

Totalt namnder -10 291 

V ard och omsorg -8 

Teknik och service 17 

Totalt produktionsstyrelser 9 

Finansforvaltning 10 493 

Totalt 211 

Uppsala kommun delarsrapport 2016 granskn rapp slutlig.docx 
© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 

KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Coopera
tive ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

Budget Avvikelse 
netto-

kostnad 
2016 

-4 430 -5 

-584 13 

-612 -11 

-1 486 1 

-1 662 39 

-261 0 

-188 7 

-406 17 

-16 7 

-1 -1 

-135 2 

-21 

-13 1 

-341 56 

0 0 

-9 875 126 

0 -8 

0 17 

0 9 

10 417 76 

0 211 
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13.2 

13.3 

Uppsa/a ko1111111111 

Oversiktlig granskning av 
delarsrapport per 2016-08-31 

2016-10-31 

Budgetefterlevnaden ar relativt god. Ingen styrelse eller namnd redovisar en prognos med samre 
utfall an -11 mnkr. I nagra fall har extra kommunbidrag medgetts vilket fdrefaller rimligt utifran de 
fdrklaringar som ges. Som exempel kan namnas Utbildningsnamnden som har 1.000 asylsokande 
elever som inte budgeterats. 

Komm unstyrelsen 

Resultatrakning 

Belopp i mnkr Prognos Budget Avvikelse Utfall 
2016 2016 16-08-31 

Kostnader -2 189 -2 028 -161 

Intakter 1 884 1 681 203 

Nettokostnader -305 -347 42 48 

Kommunbidrag 361 347 14 

Resultat 56 0 56 48 

Kommentarer 

Storsta fdrklaringspost i prognosen ar resultat fran mark- och exploateringsverksamheten med 65 
mnkr. 

Arbetsmarknadsnamnden 

Resultatrakning 

Belopp i mnkr Prognos Budget Avvikelse 
2016 2016 

Kostnader -727 -718 

Intakter 156 137 

N ettokostnader -571 -581 

Kommunbidrag 584 581 

Resultat 13 0 
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19 

10 

13 

13 

Utfall 
16-08-31 

29 
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13.4 

Kommentarer 

Starre forklaringar till prognosavvikelse mot budget: 

Belopp ; mnkr 

Insatser arbetsmarknad 

Vuxenutbildning 

Ekonomiskt bistand 

Flyktingmottagning 

Summa 

Gatu- och samhallsmiljonamnden 

Resultatriikning 

Belopp i mnkr 

Kostnader 

Intiikter 

Nettokostnader 

Kommunbidrag 

Resultat 

Kommentarer 

Prognos 
2016 

-496 

69 

-427 

444 

17 

Budget 
2016 

-511 

82 

-429 

429 

0 

Uppsala kommun 
Oversiktlig granskning av 

detarsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

Avvikelse 

24 

12 

7 

-11 

32 

Avvikelse 

15 

-13 

2 

15 

17 

Utfall 
16-08-31 

12 

Vintervaghallningen vantas for helaret ge ett underskott pa ca 19 mnkr som till stOrsta delen tacks 
av f6rvantat utOkat kommunbidrag. 

Resandet inom den sarskilda kollektivtrafiken vantas ge ett overskott pa 12 mnkr mot budget. An
talet fardtjanstberattigade personer har minskat och med det antalet resor. Kompetensutveckling 
har skett inom handliiggningsf6rfarandet. 
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13.5 

13.6 

Omsorgsnamnden 

Resultatriikning 

Belopp i mnkr Prognos 
2016 

Kostnader -1 591 

Intakter 62 

Nettokostnader -1 529 

Kommunbidrag 1 530 

Resultat 1 

Kommentarer 

Budget 
2016 

-1 586 

56 

-1 530 

1 530 

0 

Uppsala kommun 
6versiktlig granskning av 

de!arsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

Avvikelse Utfall 
16-08-31 

-5 

6 

1 

0 

1 14 

Overskottet per 3 1 augusti forklaras med att tva nya budgeterade boenden inom omradet bostad 
med sarskild service for vuxna enligt LSS kommer att startas tidigast varen 2017. 

Det prognostiserade lligre resultatet forklaras av risk fcir att kostnaderna okar i forhallande till for 
personlig assistans, daglig verksamhet samt omvardnads- och demensboenden. 

Socialnamnden 

Resultatriikning 

Belopp i mnkr Prognos Budget Avvikelse Utfall 
2016 2016 16-08-31 

Kostnader -1 056 -1 084 28 

Intakter 426 466 -40 

Nettokostnader -630 -618 -12 

Kommunbidrag 619 618 1 

Resultat -11 0 -11 -10 

Kommentarer 

Socialnamnden redovisade 2015 ett underskott pa-25 mnkr. Arets prognos ar saledes en forbattring 
jamfdrt med forra aret. Atgarder har vidtagits som minskat kostnaderna for missbrukarvard och 
ovrig vard for vuxna. Inom Boendeenheten har antalet kontrakt minskat fran 900 till 740. I oppen
varden har volymerna minskat med 10-15 procent. Kostnaderna for valdsutsatta okar. 
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13.7 Utbildningsnamnden 

Resultatrakning 

Belopp i mnkr Prognos 
2016 

Kostnader -5 227 

Intakter 792 

N ettokostnader -4 435 

Kommunbidrag 4 430 

Resultat -5 

Kommentarer 

Budget 
2016 

-5 039 

680 

-4 359 

4 359 

0 

Uppsala kommun 
Oversiktlig granskning av 

delllrsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

Avvikelse Utfall 
16-08-31 

-188 

112 

-76 

71 

-5 26 

I prognosen ingar jamfOreisestorande kostnader med -45 mnkr avseende utrangering av datorer och 
omstallningskostnader. 

Namnden konstaterar art det finns en osakerhet i hur manga asylsokande eiever som kommer under 
2016 och hur manga av de som placerats i Uppsaia av annan kommun som biir kvar aret ut. Det 
finns ocksa en osakerhet i hur mycket av atersokt belopp som beviljas av Migrationsverket. 

Storre avvikeiser i prognosen: 

Belopp i mnkr Avvikelse 

Forskoian 

Grundskoian 

Grundsarsko Ian 

Gymnasieskoian 

Gymnasiesarsko Ian 

Utrangering datorer, omstallningskostnader 

Summa 
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16 

-4 

-46 

5 

-30 

-44 
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13.8 

13.9 

Aldrenamnden 

Resultatrakning 

Belopp i mnla' Prognos 
2016 

Kostnader -1 890 

Intakter 210 

Nettokostnader -1 680 

Kommunbidrag 1 719 

Resultat 39 

Kommentarer 

Budget 
2016 

-1 901 

181 

-1 719 

1 719 

0 

Uppsa/a kommun 
6versiktlig granskning av 

delarsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

Avvikelse Utfall 
16-08-31 

11 

29 

39 

0 

39 38 

Jamfort med utfall samma period foITa aret har namnden minskat sina nettokostnader for ordinart 
boende med 46 mnkr. Timmar for bade beviljad och utford tid inom hemtjansten har minskat va
sentligt jamfort med forra aret. 

6vriga styrelser och namnder 

6vriga styrelser och namnder vantas i prognosen ge ett sammantaget overskott om 25 mnkr. Vi har 
tagit del av de forklaringar som ges till resultatavvikelser mot budget och bedomer dessa som rim
liga 
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14. Balansrakning 

14.1 Kommunens balansrakning 

Uppsala kommun 
6versiktlig granskning av 

de!Grsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

Nedan redovisas en oversiktlig ekonomiskjamforelse for ar 2015-2016: 

Belopp ; mnkr 2016-08-31 2015-12-31 2015-08-31 

Anliiggningstillgangar 14 040 14 694 13 863 

Omsiittningstillgangar 2 874 2 144 2 574 

Summa tillgangar 16 914 16 837 16 436 

Eget kapital 7 490 7 088 7 141 

A vsiittningar 878 859 832 

Langfristiga skulder 4 694 5 394 4 904 

Kortfristiga skulder 3 852 3 497 3 560 

Summa eget kapital, avsattningar o skulder 16 914 16 837 16 436 

Ej skuldforda pensionsforbindelser 4 136 4 233 4 290 

Eget kapital inklusive ej skuldforda pens-
ionsataganden 3 354 2 855 2 851 

Likviditet 0,75 0,61 0,72 

Soliditet, bokford 0,44 0,42 0,43 

Soliditet inklusive ej skuldforda pensions-

ataganden 0,20 0,17 0,17 

Likviditeten iir ett matt pa den k01isiktiga betalningsformagan. Allmiint anses att de kortfristiga 
tillgangarna ska vara minst lika stora som de kortfristiga skulderna. Det ger ett relationstal pa 1, 0. 
Likviditetstalet i Uppsala kommun ar nagot liigre, 0,75. 

Den bokforda soliditeten uppgar till ca 0,44. Inriiknat ej bokforda pensionsforbindelser iir solidite
ten 0,20. Bada talen har forbiittrats i jamforelse med foregaende ar. Soliditeten okade i kommunen 
2014 da fastigheter saldes med vinst till kommunagda bolag. Den vinsten elimineras i den sam
manstiillda redovisningen. 
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14.2 Sammanstalld balansrakning 

Uppsala ko111mu11 
6versiktlig granskning av 

delarsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

N edan redo visas en oversiktlig ekonomisk j amforelse for utifran de sammanstallda redovisningarna 
ar 2015-2016: 

Belopp ; mnkr 2016-08-31 2015-12-31 2015-08-31 

Anlaggningstillgangar 23 549 22 673 22 240 

Omsattningstillgangar 1 151 1 014 940 

Summa tillgangar 24 700 23 688 23 180 

Eget kapital 7 477 6 966 7 158 

A vsattningar 1 063 1 043 969 

Langfristiga skulder 9 386 9 592 8 829 

Kortfristiga skulder 6 773 6 088 6 224 

Summa eget kapital, avsattningar o skulder 24 700 23 688 23 180 

Ej skuldforda pensionsforbindelser 4136 4 233 4 290 

Eget kapital inklusive ej skuldforda pens-
ionsataganden 3 341 2 733 2 868 

Likviditet 0,17 0,17 0,15 

Soliditet, bokford 0,30 0,29 0,31 

Soliditet inklusive ej skuldforda pensions-

ataganden 0,14 0,12 0,12 

Kommunkoncernen har vasentligt Iagre ta! rorande likviditet och soliditet. Varken kommun eller 
kommunagda bolag har dock problem med likviditeten. 

Koncernens soliditet ar oroande lag och fortsatt fokus maste ligga pa kommunkoncernens ekonomi. 

14.3 Markexploatering 

Exploateringsfastigheter ar bokforda till minus 452 mnkr. Denna post ar felaktig bade vad galler 
resultatrakning, balansrakning och klassificering. Posten och berorda delposter ar sa vasentlig att 
vi inte kan saga att delarsrapporten foljer lag och god redovisningssed. 

Redovisningsregler for markexploatering :framgar bland annat av den vagledning som getts ut av 
Radet for Kommunal Redovisning, RKR, benamnd Redovisning av kommunal markexploatering. 
Enligt dessa regler bokfors markinnehav som anlaggningstillgang om agandet ar avsett for stadig
varande bruk och som omsattningstillgang om marken ar avsedd for forsaljning. Sald mark redovi
sas som intakt vid koparens tilltradestidpunkt. In:frastruktur bokfors som anlaggningstillgang i takt 
med att den anlaggs. Dessa principer for redovisning har inte tillampats i Uppsala kommun. Det 
finns ocksa en anmarkningsvard efterslapning i stangningen av projekt i redovisningen. For dagen 
finns cirka 150 oppna projekt i exploateringsverksamheten. Manga av projekten har varit pagaende 
men inaktiva under lang tid, i vissa fall i 20-30 ar. 

Uppsala kommun delarsrapport 2016 granskn rapp slutlig.docx 
© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 

KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Coopera
tive ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

18 



Uppsala kommun 
Oversiktlig granskning av 

delarsrapport per 2016-08-31 
2016-10-31 

Kommunen har startat ett arbete med genomgang av oppna projekt i exploateringsverksamheten. 
Arbetet sker med en hag ambitionsniva och med malet att skapa tillracklig kunskap om de oppna 
projekten for att kunna rekonstruera en korrekt balansrakning. Vi ser mycket positivt pa detta ar
bete. I praktiken innebar genomgangen att transaktioner som ar manga ar gamla ska identifieras 
och harledas till enskilda anlaggningstillgangar. Vid tidpunkten for respektive transaktion skedde 
bokforing debet eller kredit pa det konto som nu har ett negativt saldo med -452 mnkr. Transakt
ionerna ar kopplade till projekt men inte till enskild tillgang (gata, vag, park etc) i projektet. Detar 
sannolikt att en ko1Tekt stangning av projekt som inte Iangre ar pagaende kommer att resultera i att 
stora belopp kommer att bokforas som anlaggningstillgangar som gator, vagar och parker m m. 

Kommunens preliminara bedomning ar att tillgangar motsvarande nagon miljard kr kommer att 
bokforas upp som anlaggningstillgang och motsvarande belopp bokforas som intakt eller forutbe
tald intakt. Till den del rattelserna avser tidigare ar ska rattelse ske over eget kapital, inte over 
resultatrakningen. Vissa saldon avser pagaende arbeten och ska ligga kvar som kreditposter till dess 
att koparen tilltrader respektive mark vilket sker kommande ar. Kreditsaldona ska dock inte ligga 
som ett negativt varde pa mark utan som forutbetalda intakter. 

Omvandlingen av Ulleraker ar ett mycket stort projekt med stor osakerhet i projektets ekonomi. Vi 
understryker vikten av att projektet aterspeglas korrekt fran start i redovisningen. 

15. Kassaflodesanalys 
Kassaflodesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar har kassaflodesanalys samt hur 
de har inverkat pa verksamhetens likvida stallning. Av kassaflodesanalysen for perioden framgar 
att kommunen investerat for 227 mnkr och att detta i princip finansierats med extern upplaning. 

Koncernen har investerat for 1 267 mnkr. Aven dessa investeringar har finansieras med extern upp
laning. 

16. Ansvarsforbindelser 
St6rsta post bland ansvarsforbindelser ar den del av pensionsforpliktelserna som inte tas upp som 
skuld. Posten uppgar i delarsbokslutet till 4 136 mkr och har minskat med 97 mnkr sedan bokslutet 
for 2015. 

Auktoriserad revisor och certifierad kommunrevisor 
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