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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-10

§ 48

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m.
KSN-2019-1254
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och
Uppsala Vatten och Avfall AB i ärendets bilaga.

Sammanfattning
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera
transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd. Lagen ställer krav
på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt
eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som
gäller för bolaget.
Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag. I
Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala Kommun Skolfastigheter
AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten).
Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en öppen redovisning och en separat
redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport lämnas till såväl bolagsstyrelse som till
kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige tillhanda.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
att bifall detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 14 mars 2019.
Uppsala Stadshus AB:s förslag den 26 mars 2019 § 17.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UPPSALA STADSHUS AB

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

2019-03-26

§ 17

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m.
USAB-2019/10
Beslut
Uppsala Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och
Uppsala Vatten och Avfall AB i ärendets bilaga.

Sammanfattning
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera
transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd. Lagen ställer krav
på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt
eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som
gäller för bolaget.
Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag. I
Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala Kommun Skolfastigheter
AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten).
Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en öppen redovisning och en separat
redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport lämnas till såväl bolagsstyrelse som till
kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige tillhanda.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att styrelsen beslutar att
bifall detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 14 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Handläggare

Datum

Bisera Jusufbasic

2019-03-14

Diarienummer

USAB-2019/10

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
och Uppsala Vatten och Avfall AB i ärendets bilaga.
Ärendet
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera
transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd. Lagen ställer
krav på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting
har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller
genom de regler som gäller för bolaget.
Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag. I
Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala Kommun
Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten).
Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en öppen redovisning och en separat
redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport lämnas till såväl bolagsstyrelse som
till kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige
tillhanda.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.
Föredragning
Enligt lagen ska redovisningen på ett tydligt sätt visa vilka allmänna medel som myndigheter
direkt eller indirekt tillfört företag och på vilket sätt.

Postadress: Uppsala Stadshusaktiebolag, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
• Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon (växel): 018 - 727 00 00 • Fax: 018 – 7270001
E-postadress: kommunstyrelsen@.uppsala.se
www.uppsala.se
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I den öppna redovisningen ska särskilt framgå finansiella förbindelser som avser
 förlustbidrag och kapitaltillskott
 amorteringsfria eller på andra sätt förmånliga lån
 gynnande genom avstående från vinstutdelning, fordran eller normalavkastning på
offentliga medel
 ersättning för ekonomiska medel från det allmänna.
Separat redovisning ska upprättas om bolaget
 beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter av en medlemsstat
 anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (t.ex. transport,
energi eller kommunikation) som får statligt stöd i någon form för tillhandahållandet av
sådan tjänst, s.k. konkurrensskyddad företagsverksamhet
 bedriver annan ekonomisk verksamhet utöver en så kallad konkurrensskyddad
verksamhet.
De redovisningar som Uppsalahem, Skolfastigheter och Uppsala Vatten har upprättat i enlighet
med lagen finns i bilaga, tillsammans med rapport från respektive bolags revisor. Av
revisorernas rapporter framgår följande: ”det har inte framkommit några omständigheter som
tyder på att bolagen inte, i allt väsentligt, fullgjort sin skyldighet i enlighet med insynslagen.
Uppsala Stadshus AB:s styrelse föreslås därför godkänna bilagda revisorsrapporter och
överlämna dem till kommunfullmäktige för beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Joachim Danielsson
Verkställande direktör, Uppsala Stadshus AB
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Redovisning enligt transparenslagen
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser (2005:590), "transparenslagen" ställer krav på
särskild redovisning (öppen och separat) mellan det allmänna och offentliga företag i vissa
situationer. Syftet med reglerna är att underlätta insyn och motverka konkurrensproblem.
Enligt 7 § i lagen ska revisorerna för varje räkenskapsår översiktligt granska om en öppen
och separat redovisning har fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen. Revisorerna
ska upprätta en rapport som lämnas in till styrelsen och fullmäktige.
Transparenslagen är svårtolkad och det finns inga närmare föreskrifter till lagen. Det är
därför svårt att bedöma om det föreligger ett krav på särskild redovisning och hur den i så
fall ska upprättas. I nuläget görs dock tolkningen att Uppsalahem AB omfattas av kraven på
öppen och separat redovisning.
Varken redovisningen eller revisorernas rapport ska i nuläget skickas in till någon myndighet
men kan begäras in av Konkurrensverket. Redovisningen ska arkiveras.

Uppsalahem AB:s uppdrag
Bolaget ska inom Uppsala kommun
1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter,
2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall
lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal
verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga
verksamheten, samt
3. i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet.
Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§
kommunallagen (1991:900), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i
allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda
hyresgästerna möjlighet till boinflytande och inflytande i bolaget.

Öppen redovisning
Enligt 3 § i transparenslagen ska ett offentligt företag redovisa sina finansiella förbindelser
med det allmänna så att det framgår vilka offentliga medel som företaget fått direkt eller
indirekt, via andra offentliga företag eller finansiella institut, och hur medlen har använts. Av
den öppna redovisningen ska särskilt framgå finansiella förbindelser som avser
kapitaltillskott, förlustbidrag, amorteringsfria eller på annat sätt förmånliga lån, gynnande
genom avstående från vinst, fordran eller normal avkastning på offentliga medel samt
ersättningar för ekonomiska ålägganden från det allmänna. Uppsalahem AB har under 2018
inte haft finansiella förbindelser med det allmänna av det slag som avses ovan.
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Intäkter och kostnader inom kommunkoncernen
Uppsalahem AB har varierande mellanhavanden med koncernens bolag och förvaltningar
men i huvudsak avser intäkterna hyror för lägenheter som Uppsalahem upplåter till Uppsala
kommun för sociala ändamål. Totalt uppgick intäkterna, år 2018, från Uppsala kommuns
förvaltningar och nämnder till 78,2 mnkr, vilket motsvarar 5,64 % av Uppsalahemkoncernen
nettoomsättning. Uppsalahem AB erhöll också 12,0 mnkr i ränteintäkter från Uppsala
kommun. Intäkter från bolagen inom Uppsala Stadshuskoncernen uppgick till 0,8 mnkr vilket
motsvarar 0,06 % av Uppsalahemkoncernens nettoomsättning.
De interna kostnaderna från koncernens bolag uppgick till 67,4 mnkr, avser i huvudsak taxor
till Uppsala Vatten och avfall AB, och motsvarar 9,8 % av de totala kostnaderna exklusive
avskrivningar, nedskrivningar och räntor. Kostnaderna från Uppsala kommuns förvaltningar
uppgick till 47,4 mnkr eller 6,9 % av de totala kostnaderna, exklusive avskrivningar,
nedskrivningar och räntor. Bygglovsavgifter utgör den största delen av de kostnader som
Uppsalahemkoncernen betalar till Uppsala kommun. Uppsalahem AB betalade också 17,1
mnkr i räntekostnader till Uppsala kommun.

Finansiella mellanhavanden
Bolaget är anslutet till kommunens koncernkontosystem. Där betalar Uppsalahemkoncernen
årligen en limitavgift på 0,25 % (0,6 mnkr) av beviljad checkräkningskredit.
Checkräkningskrediten uppgick, år 2018, till 250 mnkr och utnyttjad kredit per 2018-12-31
uppgick till 19,6 mnkr.
Uppsalahem koncernen har en egen finansfunktion, vilket ombesörjer extern upplåning.
Under 2018 har upplåning via kommunens finansfunktion utökats och total skuld per 201812-31 uppgick till 3 950 000 mnkr.

Separat redovisning
Enligt 4 § i transparenslagen ska en särskild redovisning upprättas för företag som har
beviljats exklusiva eller särskilda rättigheter, under förutsättning att företaget också bedriver
annan ekonomisk verksamhet. Uppsalahemkoncernen har inte beviljats särskilda rättigheter
varvid en särskild redovisning inte upprättats.
Uppsala den 14 mars 2019

Stefan Sandberg
Uppsalahem AB, VD
Box 136
751 04 Uppsala
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Redovisning enligt transparensdirektivet
Interna mellanhavanden

tkr

Fordringar Uppsala Stadshuskoncern

2018

Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Uppsala Kommuns Fastighets AB
AB Uppsala Kommuns Industrihus
AB Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln
Totala fordringar Uppsala Stadshuskoncern

9
20
1 031
366
1 426

Fordringar Uppsala kommunkoncern
Uppsala kommun
Totala fordringar Uppsala kommunkoncern

3 175
3 175

Skulder Uppsala Stadshuskoncern
Uppsala kommun Skolfastigheter AB
AB Uppsala Kommuns Industrihus
AB Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln
Uppsala stadshus AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Totala skulder Uppsala Stadshuskoncern

35
1 289
457
65 734
2 843
70 358

Skulder Uppsala kommunkoncern
Uppsala kommun, lån
Uppsala kommun
Uppsala kommun, koncernkonto
Totala skulder Uppsala kommunkoncern

3 950 000
15 096
19 563
3 984 659

Erhållna aktieägartillskott Uppsala Stadshuskoncern
Uppsala stadshus AB
Summa erhållna aktieägartillskott Uppsala Stadshuskoncern

233 058
233 058
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Intäkter Uppsala Stadshuskoncern
AB Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln
Uppsala Kommuns Fastighets AB
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Uppsala Parkerings AB

103
104
270
300

Totala intäkter Uppsala Stadshuskoncern

777

Intäkter Uppsala kommunkoncern
Uppsala kommun
Uppsala kommun, ränteintäkter
Totala intäkter Uppsala kommunkoncern

78 210
11 971
90 181

Kostnader Uppsala Stadshuskoncern
Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala Konsert & Kongress
Fyrishov AB
AB Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln
Uppsala Stadshus AB
Totala kostnader Uppsala Stadshuskoncern

-58 208
-33
-8
-5 254
-3 860
-67 363

Kostnader Uppsala kommunkoncern
Uppsala kommun
Uppsala kommun, räntekostnader
Totala kostnader Uppsala kommunkoncern

-47 406
-17 051
-64 457

Lämnade koncernbidrag Uppsala Stadshuskoncern
Uppsala Stadshus AB
Summa lämnade koncernbidrag Uppsala Stadshuskoncern

-298 793
-298 793

