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Finansrapport avseende perioden 1 januari – 31 december 2011 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att lägga finansrapport, bilaga, avseende januari till december 2011 till handlingarna. 
 
Ärendet 
Finansrapporten utgör rapportering av den finansiella ställningen för dels den samlade 
kommunkoncernen, Uppsala kommun med de helägda bolagen, dels Uppsala kommun i 
enlighet med gällande finanspolicy. Den rapport som nu föreligger omfattar helåret 2011 och 
är därmed att se som ett årsbokslut över de finansiella transaktionerna dvs. upplåning, 
vidareutlåning samt placering. 
 
Kommunkoncernen 
Kommunkoncernens externa bruttoupplåning var 5,8 miljarder kronor i slutet av året vilket är 
lägre än upplåningen vid föregående årsskifte. Upplåningen minskade med 960 miljoner 
kronor. Den huvudsakliga anledningen till den minskade låneskulden är att det genomförts 
försäljningar av fastigheter hos Uppsalahem AB, Uppsala Industrihus AB respektive Uppsala 
Kommuns Fastighets AB vilket minskat behovet av upplåning. 
 
Försäljningarna har varit så omfattande att betalningarna för dessa överstigit de investeringar 
som gjorts vilket påverkat kommunkoncernens likviditetssituation positivt under året. 
Likviditeten hos främst Uppsalahem AB har varit så god att pengar har placerats under 
kortare tidsperioder. 
 
Genomsnittsräntan för de lån som finns inom kommunkoncernen har stigit under året. Det är 
dels en effekt av att räntorna för upplåning till rörlig ränta har stigit under året dels att den 
genomsnittliga räntebindningstiden ökats. Desto längre räntebindning och kapitallöfte som 
finns i låneportföljen desto högre räntor. 
 
 

 
 
 



 

Kommunen 
Kommunen har under år 2011 haft en positiv nettoposition. Nettopositionen mäts som 
summan av dels placeringar dels skillnaden mellan upplåning och vidareutlåning. Likviditeten 
var vid årets början 495 miljoner kronor och uppgår vid årets slut till 411 miljoner kronor. Det 
försämrade likviditetsläget är en effekt av att de investeringar som genomförts under året inte 
fullt ut har kunnat finansieras från årets betalflöde. 
 

Medelsaldot för upplåningen under perioden januari – december var 3 100 miljoner kronor.  
Räntekostnaderna under året uppgick till 96 miljon kronor. Det motsvarar en ränta på 3,10 
procent vilket är högre än föregående år. Snitträntan för den externa upplåningen har stigit 
med 0,71 procentenheter under året vilket främst beror på stigande korträntor. 
 

Genomsnittlig återstående räntebindningstid för lånen var 1,93 år den 31 december. 
Räntebindningstiden har ökat under året som ett resultat av att det har bedömt gynnsamt att 
binda räntan för längre perioder när nya lån har tagits upp. Riktvärdet i finanspolicyn är att 
den genomsnittliga bindningstiden ska ligga mellan ett och fem år. 
 

Medelsaldot för placeringen/utlåningen var under perioden 3 438 miljoner kronor. 
Ränteintäkterna uppgick till 121 miljoner kronor, vilket motsvarar en ränta om 3,52 procent. 
Räntan på utlåningen till bolagen ska motsvara kommunens upplåningskostnader med tillägg 
av tio till femtio räntepunkter enligt de riktlinjer som finns för finansverksamheten. 
 
Genom direktiv inom EU och reglerna för statsstöd, vilka gällt från 1995, ska all 
konkurrensutsatt verksamhet som finansierar sig genom kommunens finansfunktion betala en 
ränta som motsvarar vad verksamheten skulle få om de lånade på egna meriter. Genom att det 
är Uppsala kommun som tar upp lånen i sitt eget namn och sedan vidareutlånar med ett 
standardiserat påslag är det inte säkert att räntan på lånen blir korrekt i varje tidpunkt. En 
genomgång görs för närvarande med avsikt att identifiera en metod som ska stödja beslut om 
ränta vid kommunens vidareutlåning till de bolag som bedriver konkurrensutsatt verksamhet. 
 

Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för placeringarna/utlåningen var 0,8 år 
den 31 december. Då denna tid är kortare än den räntebindning som finns i kommunens 
låneportfölj finns inte en hundraprocentig matchning mellan kommunens upplåning och dess 
vidareutlåning. Denna differens uppkommer främst genom att den utlåning som sker mot 
revers till Uppsala Vatten och Avfall AB respektive Uppsala Stadshus AB inte har en 
matchning med en extern upplåning. 
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