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1 Sammanfattning 

På uppdrag av kommunens revisorer har EY översiktligt granskat Upplands-Bro 
kommuns delårsrapport per 31 augusti 2021. 

Efter genomförd granskning gör vi följande iakttagelser: 

 Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade 
finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild 
av kommunens finansiella ställning per den 31 augusti 2021 samt av dess 
finansiella resultat för perioden januari-augusti 2021.  

 Delårsrapporten har en bra struktur och ger en god bild av kommunens 
ekonomi samt bra information om den förväntade utvecklingen med 
prognos för helåret. Delårsrapporten innehåller beskrivning av respektive 
nämnds mål, resultat och ekonomi. Detta ger en bra bild av verksamheten 
och uppföljningen av målen. 

 Kommunen har flertalet övergripande mål som är både finansiella och 
som bedömning för god ekonomisk hushållning. Enligt delårsrapporten är 
prognosen att Upplands-Bro inte kommer att klara ett av dessa mål till 
följd av att tre nämnder visar en negativ prognos på helårsbasis.   

 Resultatet för perioden uppgår till + 114,8 mkr inklusive social 
investeringsfond och prognosen för året är ett resultat om 73,7 mkr. I 
delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 3 mkr samt 
gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag med sammanlagt 38,5 
mkr.  

 Balanskravet uppnås per 31 augusti 2021, med ett balanskravsresultat på 
114,7 mkr.  

 Bokslutsprocessen har i samband med delårsbokslutet fungerat bra. 
Dokumentationen har varit god och upprättad tidsplan har följts. 
Nämnderna har lämnat en bra ekonomisk analys i delårsbokslutet med 
kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en översiktlig granskning av 
delårsbokslutet per 31 augusti 2021. Delårsbokslutet är ett bokslut som 
kommunen är skyldig att upprätta enligt kommunallagen och lagen om kommunal 
redovisning.  

2.2 Uppdrag och syfte 

Enligt kommunallagens 12 kap 2§ ställs krav på att revisorerna ska bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. 
Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorernas bedömning och 
rapporten från de sakkunnigas granskning ska biläggas delårsrapporten inför 
fullmäktiges behandling av densamma.  

En förutsättning för att revisorerna ska kunna göra en bedömning är att kommun-
fullmäktige i budget och i planer har fastställda riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  

Revisorernas uppdrag är att: 

 bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut, 

 bedöma om det är troligt att de av fullmäktige antagna finansiella målen 
kan uppnås, 

 bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och 
inriktningar för verksamheten kan nås samt 

 bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god redovisningssed för 
kommuner.  

2.3 Avgränsning och metod 

Granskningen har varit översiktlig. En översiktlig granskning är väsentligt 
begränsad i förhållande till en revision. Den baseras främst på en analytisk 
granskning och intervjuer med fokus på väsentliga områden. Intervjuerna har 
utförts i syfte att erhålla rimliga förklaringar till resultatutfall, avvikelser mot budget 
och prognoser.  

Granskningen har även inriktats på om kommunens delårsrapport är upprättad 
enligt lagen om kommunal redovisning, enligt rekommendationer från rådet för 
kommunal redovisning samt kommunens egna anvisningar.  
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3 Analys av resultat och prognos i delårsbokslutet 

3.1 Utfall för perioden – Upplands-Bro 

 

Kommunens resultat för perioden uppgår till 121,3 mkr, vilket kan jämföras med 
resultatet för delårsbokslutet föregående år som då uppgick till 50,1 mkr. De 
högre intäkterna är en direkt följd av erhållen gatukostnadsersättning, ökade 
bidrag och kostnadsersättningar från staten samt högre exploateringsintäkter. 
Kommunen har fortsatt ett positivt resultat och prognosen för helåret visar på ett 
positivt resultat om 73,7 mkr varpå det inte har skett något ianspråktagande av 
resultatutjämningsreserven under perioden.  

De avvikelser som finns i resultaträkningen mellan utfall och budget och prognos 
har i all väsentlighet kunnat analyserats. 
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3.2 Resultaträkningen 

 

 

Upplands-Bro resultaträkning per 2021-08-31, T2 

  

Resultaträkning (TSEK) Budget   

2021-08-31 

 

Utfall  

2021-08-31 

Utfall  

2020-08-31 

Förändring Kommentar 

Verksamhetens intäkter 

261 153 322 421 

 

 

299 378 

 

 

23 042 

Merparten av intäkterna utgörs av bidrag (121 

MNKR), taxor och avgifter (127 MNKR) och 

försäljning av verksamhet samt entreprenad (36 

MNKR).  

Verksamhetens kostnader 

-1 378 042 -1 376 548 

 

 

-1 337 432 

 

 

-39 116 

Större delposter avser löner och sociala avgifter 

(664 MNKR), köp av huvudverksamhet (322 

MNKR) samt kostnader kopplade till övriga 

tjänster (117 MNKR). 

Avskrivningar 

-44 203 -45 206 

-39 120 -6 086 

Avskrivningar har ökat med 6,1 MNKR gentemot 

förgående år till följd av årets investeringar och 

aktiveringar. 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-1 161 092 -1 099 333 

 

-1 077 173 

 

-22 160 
 

Skatteintäkter 

872 928 899 793 

 

836 590 

 

63 203 

Skatteintäkterna har ökat med 63 MNKR (7,6%) 

vilket förklaras huvudsakligen av ett ökat antal 

invånare i kommunen.  

Generella statsbidrag & 

utjämning 
 

304 523 312 282 

 

 

 

283 067 

 

 

 

29 215 

Generella bidrag från staten består mestadels av 

inkomstutjämningsbidrag (171 MNKR), 

kostnadsutjämningsbidrag (63 MNKR). 

Förändringen gentemot föregående år beror 

framförallt på att regleringsbidrag har ökat med 40 

MNKR i jämförelse med samma period under 

2020.   

Verksamhetens resultat 16 359 112 742 42 484 70 258  

Finansiella intäkter 

6 004 5 254 

 

5 982 

 

-728 

Finansiella intäkter består framförallt av 

borgensavgifter (4 MNKR). Utdelningar har 

minskat med 1 MNKR gentemot föregående år. 

Finansiella kostnader 

-4 195 -3 191 

 

-4 845 

 

1 654 

Posten utgörs av diverse räntekostnader. 

Minskningen är en följd av lägre räntor på 

pensionsavsättningar inkl. löneskatt.    

Årets resultat inklusive 

social investeringsfond 
 

18 168 114 806 43 621 71 185  

Medel från social 

investeringsfond 
17 682 6 505 6 498 7 

Inga extraordinära poster finns likt föregående år. 

Den sociala investeringsfonden har ökat i 

jämförelse mot samma period 2020 med ett belopp 

motsvarande uttag under 2021.  

Årets resultat 35 850 121 311 50 119 71 192  
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3.3 Resultatprognos 

Det prognostiserade resultatet för helåret 2021 inom kommunen förväntas uppgå 
till 73,7 MNKR inklusive realisationsvinster. Detta kan jämföras mot årets 
budgeterade resultat om 8,8 MNKR vilket medför en avvikelse om +64,9 MNKR.  

De största avvikelserna mot budget inom helårsprognosen är hänförlig till 
skatteintäkter och bidrag om +52,1 MNKR samt Samhällsbyggnadskontoret om 
+37,5 MNKR. Det noteras även en negativ avvikelse kopplat till 
pensionskostnader om – 16 MNKR vilket är en följd av förändrade livslängds-
antaganden från KPA som förklarar det ökade kostnaderna. Socialnämnden 
förväntas ha en negativ budgetavvikelse om -6 MNKR vilket är en följd av ökade 
kostnader för externa placeringar och integration samt ökade personalkostnader 
för bl.a. sjukskrivningar. 

 Tabellen nedan visar prognos för driftsbudget för nämnderna.   

 

 

3.4 Balansräkningen 

Upplands-Bro kommuns balansräkning år 2021   
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TILLGÅNGAR (TSEK) 2021-08-31 2020-12-31 Förändring Kommentar 

Anläggningstillgångar     

Immateriella 

anläggningstillgångar 
7 954 7 884 70 

Ökade överföringar från annat slag av tillgångar 

resulterar i ökade immateriella 

anläggningstillgångar.   

Byggnader och mark 1 729 025 1 582 105 146 920 

Förändring till följd av aktivering av pågående 

arbete resulterarar i ökade tillgångar i form av 

byggnader och mark 

Maskiner och inventarier 91 769 84 943 6 826 
Överföring från eller till annat slag av tillgång 

resulterar i en ökning av maskiner och inventarier.    

Finansiella 

anläggningstillgångar 
36 129 36 274 -145 

Avser likt tidigare år innehav i dotter- och 

intresseföretag. Minskningen beror på att 

långfristig fordran gentemot Hoppetossa Norra AB 

har betalats. 

Summa anläggningstillgångar 1 864 877 1 711 206 153 671 

Ökning till följd av årets aktivering i mark, 

byggnader och tekniska anläggningar från 

pågående arbete.  

Omsättningstillgångar     

Exploateringsfastigheter, 

varulager 
20 546 22 416 -1 870 

Minskningen beror på att tomtmark har 

omklassificerats till markreserv.   

Kortfristiga fordringar 180 401 278 800 -98 399 

Minskningen förklaras av minskad försäljning 

vilket påverkar kundfordringar samt minskade 

verksamhetskostnader vilket medför lägre 

ingående moms och således lägre skattefordringar. 

Detta är även ett resultat av generella timing 

effekter av fakturering.  

Kassa och bank 63 605 45 952 17 653 

Kassan har ökat till följd av bl.a. minskade 

kortfristiga fordringar och ett större lån som tagits 

från Kommuninvest för att motverka 

likviditetsbrist pga. framtunga 

exploateringsprojekt under 2020. 

Summa omsättningstillgångar 264 552 347 169 -82 617  

SUMMA TILLGÅNGAR 2 129 429 2 058 375 71 054  
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EGET KAPITAL OCH 

SKULDER (TSEK) 
2021-08-31 2020-12-31 Förändring Kommentar 

Eget kapital 1 228 232 1 113 426 114 806 Ökningen motsvarar det positiva resultatet per T2. 

varav årets resultat 114 806 93 052 21 754  

Avsättningar  245 577 216 469 29 108 

Avser framförallt avsättning för pensioner och 

tillhörande löneskatt som ökat till följd av ändrade 

livslängdsantaganden enligt prognos från KPA.  

Långfristiga skulder 353 836 275 886 77 950 

Ett nytt lån har tagits från Kommuninvest för att 

motverka likviditetsbrist. Beror främst på 

framtunga exploateringsprojekt.  

Kortfristiga skulder 301 784 452 594 -150 810 

Förändringen beror bl.a. på minskade 

leverantörsskulder och semesterlöneskulder vilket 

förklaras av lägre investeringsvolymer och timing 

effekt vad gäller semesteruttag i jämförelse mot 

perioden runt årsbokslutet.  

Summa skulder  655 620 728 480 -72 860  

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER 
2 129 429 2 058 375 71 054  

 

3.5 Förvaltningsberättelse 

Kommunen ska enligt Lag om kommunal redovisning (13 kap) i sin delårsrapport 
avge en förenklad förvaltningsberättelse. Av denna ska framgå händelser av 
väsentlig betydelse, kommunens förväntade utveckling, helårsprognos i 
förhållande till budget samt bedömning och prognos gällande 
balanskravsresultatet. 

Delårsrapporten innehåller en strukturerad redogörelse för bedömd 
måluppfyllelse gällande kommunfullmäktiges övergripande mål med tillhörande 
nämndmål. Varje mål har i likhet med tidigare år bedömts på en tregradig skala. 
Redogörelsen styrks i huvudsak genom en narrativ beskrivning av vidtagna 
åtgärder och aktiviteter. Vissa indikatorer mäts på helårsbasis och konkreta 
mätetal finns därför inte tillgängliga i delårsrapporten. Revisorerna gör en slutlig 
bedömning av uppföljningen av måluppfyllelsen i samband med granskningen av 
årsbokslutet. 

Av delårsrapporter framgår tydligt hur periodens resultat och helårsprognosen 
förhåller sig till den budget som fastställs för respektive nämnd och den 
kommungemensamma verksamheten. Inga närmare förklaringar ges till 
nämndernas utfall och prognos utan denna information återfinns i respektive 
nämnds interna delårsrapport. 

Som viktiga förhållanden för kommunens resultat och ekonomiska ställning lyfts 
särskilt konjunkturen och utvecklingen av smittspridningen kopplat till Covid-19. 
Det konstateras att det kommer dröja flera år innan arbetsmarknaden är 
återhämtad efter pandemin men att prognosen visar en markant förbättring under 
2021. En av de främsta förklaringarna till det positiva ekonomiska resultatet var 
att skatteintäkterna ökade med mer än vad som var förväntat.  
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Balanskravsresultatet har utretts och i delårsrapporten framgår prognos för 
helåret (se 4.2). 

4 Kommentarer rörande måluppfyllelse 

4.1 Lagstadgade krav 

Följande gäller för samtliga kommuner: 

 att kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” 

 att uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

 att kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen.  

Kommunallagen ställer krav på kommunerna att styra på ett sådant sätt att god 
ekonomisk hushållning säkerställs och på behovet av att få en ökad långsiktighet 
i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Kravet på balans 
mellan intäkter och kostnader, ”balanskravet”, är lagstadgat. Avstämning av 
balanskravet ska göras i delårsrapporten och i årsredovisningen.  

4.2 Avstämning av balanskravet 

Enligt kommunallagen ska kommuner göra en avstämning av balanskravet, vilket 
innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid 
avstämning av det lagstadgade balanskravet ska nedskrivningar beaktas enligt 
försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort.  

Balanskravet uppfylls per 31 augusti 2021 då man redovisar ett överskott om 
114,6 mnkr och ett prognostiserat resultat om 61,7 mkr på helårsbasis. Således 
inga uppenbara indikationer på att balanskravet inte skulle uppnås under år 
2021. 

4.3 Finansiella mål 

Kommunen ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Kommunen ska även ange mål och riktlinjer för 
verksamheten. Utgångspunkten för god ekonomisk hushållning är årsplanen och 
de finansiella målen som kommunfullmäktige har beslutat om. Upplands-Bro har 
flertalet övergripande mål för God ekonomisk hushållning och balanskrav: 

 Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2% av 
verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till 
kommunens resultatutjämningsreserv. 

 Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen 
tidigare har avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av 
minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30% av tidigare 
reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår. 

 Kommunens skattesats ska vara oförändrad. 

 Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. 
Endast nyinvesteringar får finansieras med lån. 
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 Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. 

 Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, 
bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, 
minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under 
anläggningarnas livslängd.  

 Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom de 
ekonomiska ramarna. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas 
inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med 
stor kostnadsmedvetenhet.  

Enligt delårsrapporten uppnår kommunen sex av sju mål: 

Gällande målet ” Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska 
uppnås inom ekonomiska ramar” beskrivs vilka nämnder som bidrar till att målet 
inte uppfylls, vilket är en följd av att framför allt att Socialnämnden prognostiserar 
ett underskott på -6 mnkr. Tekniska nämnden (-3,4), Bygg- och miljönämnden (-
2,4) redovisar även dem ett mindre budgetunderskott. 

5 Bokslutsprocessen 

Kommunen upprättar två delårsbokslut samt ett årsbokslut.  

Delårsrapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper som 
årsbokslutet 2020. Delårsrapporten uppfyller i all väsentlighet gällande lagkrav, 
rekommendationer och anvisningar.  

Redovisningsansvariga för respektive nämnd sammankallas regelbundet för att 
gå igenom aktuella frågor samt för genomgång inför delårs- och årsbokslut. 
Denna dialog bedöms vara en viktig del för att säkerställa ett likformigt arbetssätt.  

Anvisningarna inför delårsbokslutet är tydliga och strukturerade. Vår uppfattning 
är att dessa följs av nämnderna och förvaltningarna, en ekonomiskanalys lämnas 
av samtliga nämnder och bolag. Upplands-Bro har enligt vår bedömning en 
ändamålsenlig bokslutsprocess för upprättande av ett delårsbokslut. Leverans av 
material har skett i enligt med upprättad tidplan.  

5.1 Klassificering Statsbidrag 

Kommunen har under 2021 erhållit 8,8 mnkr i statsbidrag från Socialstyrelsen i 
syfte att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. Inom anvisningarna 
anges att erhållna medel ej kommer att återkrävas, att medlen får nyttjas utifrån 
lokala behov i syfte att möjliggöra utveckling och förbättring av verksamheten. 
Kommunen ska sedan återkomma till Socialstyrelsen via ett webbformulär kring 
hur mycket medel som använts och till vilken/vilka målgrupper eller 
verksamheter. 

Kommunens bedömning är att finns ett tydligt ändamål och ett 
återrapporteringskrav vilket har medför att man har redovisat erhållna medel som 
en verksamhetsintäkt inom delårsbokslutet. 
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Vår bedömning är att detta borde redovisas som ett generellt statsbidrag till följd 
av att det ej återfinns något återbetalningskrav av erhållna medel, det är upp till 
kommunen hur medlen ska nyttjas inom det anvisade området samt att det 
saknas ett tydligt motprestationskrav då man endast ska uppge hur medlen 
nyttjats. Beaktat detta anser vi att med hänvisning till RKR 2 intäkter det erhållna 
bidraget borde redovisas inom Generella statsbidrag och inte inom 
verksamhetensintäkter.  

Det ska dock noteras att bidraget nyttjats inom den anvisade området varpå detta 
är en redovisningsmässig fråga inom del- och årsbokslutet då anvisningarna från 
Socialnämnden haft utrymme för tolkning. 

6 Övrigt 

Upplands-Bro kommun är förvaltare av sju stiftelser under året har beslutfattats 
om att ansöka om att permutera stiftelserna och ansöka dispens för att förbruka 
stiftelsens kapital. Detta då man ej haft möjlighet att fullfölja ändamålskravet till 
följd av en begränsad avkastning. Ansökan om permutation har godkänts av 
Länsstyrelsen i Stockholm och Kommunstyrelsen har fattat beslut om hur 
pengarna ska nyttjas.  

I samband med att kapitalet förbrukas genom beviljade av bidrag och utbetalning 
av medlen kommer stiftelsen inte ha några tillgångar eller skulder kvar varpå en 
slutredovisning upprättas per den 31 augusti 2021. 

 

Kungsängen den 5 oktober 2021 
 
 
 
 
Jeff Erici                                                         
Auktoriserad revisor               
 


