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1 Sammanfattning
På uppdrag av kommunens revisorer har EY översiktligt granskat Upplands-Bro
kommuns delårsrapport per 31 augusti 2020.
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 2020 samt av dess
finansiella resultat för perioden januari-augusti 2020.



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 sex nämnder visar en negativ prognos på helårsbasis.



Resultatet för perioden uppgår till + 43,6 mnkr och prognosen för året är
ett noll resultat. I delårsresultatet ingår en försäljning av tomter inom
exploateringsverksamheten med 12,3 mnkr.



Balanskravet uppnås per 31 augusti 2020, med ett balanskravsresultat på
43,7 mkr.



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

2.1

Bakgrund

På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en översiktlig granskning av
delårsbokslutet per 31 augusti 2020. 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 kommunfullmäktige i budget och i planer har fastställda riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.
Revisorernas uppdrag är att:

2.3



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.
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 50,1 mnkr, vilket kan jämföras med
resultatet för delårsbokslutet föregående år som då uppgick till 92,9 mnkr. De
lägre intäkterna är en direkt följd av lägre exploateringsintäkter. Kommunen har
fortsatt ett positivt resultat och prognosen för helåret visar på ett noll resultat efter
ianspråktagande av resultatutjämningsreserven om 11,7 mnkr.
De avvikelser som finns i resultaträkningen mellan utfall och budget och prognos
har i allt väsentlighet kunnat analyserats.
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3.2

Resultaträkningen

Upplands-Bro resultaträkning per 2020-08-31, T2
Resultaträkning
(TSEK)

Verksamhetens
intäkter

Verksamhetens
kostnader

Avskrivningar

Budget
2020

422 251

2020-08-31

299 378

2019-08-31

326 129

-2 049 027 -1 337 432 -1 284 508

-64 190

-39 120

Förändring

Kommentar

-26 751

Merparten av intäkterna utgörs av
bidrag från staten (116 MSEK), taxor
och avgifter (96 MSEK) och
försäljning av verksamhet samt
entreprenad (38 MSEK).

-52 924

Större delposter avser löner och sociala
avgifter (657 MSEK),
huvudverksamhet (296 MSEK) samt
kostnader kopplade till övriga tjänster
(115 MSEK)

-38 532

-581

Avskrivningar har ökat något från
förgående år till följd av årets
investeringar.

Verksamhetens
nettokostnader

-1 690 965 -1 077 173

-996 918

-80 255

Skatteintäkter

1 266 600

812 754

23 836

Skatteintäkterna har ökat med 23
MSEK (3%) vilket är hänförligt till
ökat skatteunderlag.

13 838

Generella bidrag från staten består
mestadels av inkomstutjämningsbidrag
(172 MSEK) och
Kostnadsutjämningsbidrag (48
MSEK). Ökning mot förgående år
beror framförallt på att generella
bidrag från staten ökat med (16
MSEK) mot förgående år.

-42 582

Lägre verksamhetsresultat till följd av
lägre exploateringsintäkter samt
tillkommande kostnader inom
verksamheten för Covid-19.

-2 289

Finansiella intäkter består framförallt
av borgensavgifter (4 MSEK).
Utdelningar har minskat med 2 MSEK
från förgående år.

Generella
statsbidrag &
utjämning

Verksamhetens
resultat

Finansiella
intäkter

409 200

-15 165

9 406

836 590

283 067

42 484

5 982

269 229

85 066

8 271

Finansiella
kostnader

-7 350

-4 845

-5 659

814

Årets resultat
inklusive social
investeringsfond

-13 109

43 621

87 678

-44 057

Medel från social
investeringsfond

29 879

6 498

Årets resultat

16 770

50 119

5 265

92 943

1 233

Posten avser diverse räntekostnader.
Minskningen är en följd av den
amortering som skedde inom T3
föregående år.

Inga extraordinära poster finns likt
föregående år. Den sociala
investeringsfonden har ökat jämfört
mot förgående år.

-43 824
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3.3

Resultatprognos

Prognosen för helåret 2020 indikerar ett resultat för kommunen om -0,5 mnkr
inklusive realisationsvinster (12,1 mnkr). I förhållande till budget som visar ett
helårsresultat på 16,7 mnkr, innebär prognosen en avvikelse om -17,3 mnkr.
De största avvikelserna mot budget inom helårsprognosen återfinns hos Äldreoch omsorgsnämnden -33,5 MSEK vilket är en följd av tillkommande kostnader
kopplat till Covid-19. Detta ska dock ses tillsammans med den positiva avvikelsen
från skatteintäkter och bidrag om 33,4 MSEK efter erhållande av tillkommande
generella statsbidrag för att hantera Covid-19.
Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om -15,6 MSEK.
Avvikelsen är en följd av ökade kostnader för externa placeringar samt
integration samt ökade personalkostnader för sjukskrivningar.
Ekonomiskt bistånd förväntas ha en negativ budgetavvikelse om -8 mnkr vilket är
en följd av ökat antal invånare, generella kostnadsökningar och ökad
arbetslöshet till följd av Covid-19.
Tabellen nedan visar prognos för driftsbudget för nämnderna.
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3.4

Balansräkningen

Upplands-Bro kommuns balansräkning år
2020
TILLGÅNGAR
(TSEK)

2020-08-31 2019-12-31

Förändring Kommentar

Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar

6 962

9 566

-2 604

Minskade inköp och färre överföringar
från eller till annat slag av tillgång
resulterar i minskning av immateriella
anläggningstillgångar

Byggnader och mark

1 458 940

1 329 488

129 452

Förändring till följd av aktivering från
pågående arbete

Maskiner och
inventarier

81 552

85 925

-4 374

Årets siffra är rimlig. Förändring beror
främst på färre inköp och föregående
års omklassificering.

Finansiella
anläggningstillgångar

36 904

36 904

0

Avser likt tidigare år innehav i dotteroch intresseföretag

Summa
anläggningstillgångar

1 584 357

1 461 883

122 474

Ökning till följd av årets aktivering i
mark, byggnader och tekniska
anläggningar från pågående arbete.

Exploateringsfastigheter,
varulager

22 416

22 416

0

Inga större exploateringsprojekt har
avyttrats

Kortfristiga fordringar

172 468

208 546

-36 177

Minskad omslutningen till följd av
lägre intäkter samt generella timing
effekter.

Kassa och bank

59 789

130 581

-70 792

Negativt kassaflöde har minskat
kassan till följd av årets investeringar.

Summa
omsättningstillgångar

254 674

361 642

-106 968

1 839 031

1 823 525

15 506

Omsättningstillgångar

SUMMA
TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL
OCH SKULDER
(TSEK)
Eget kapital

2020-08-31 2019-12-31

Förändring Kommentar
Ökningen till följd av det positiva
resultatet inom T2

1 052 434

1 008 813

43 621

varav årets resultat

43 621

52 966

-9 344

Avsättningar

213 768

194 059

19 709

Avser framför allt avsättning för
pensioner och tillhörande löneskatt
som ökat till följd av årets intjäning.

Långfristiga skulder

210 323

195 738

14 585

Ökningen drivs av årets periodiserade
intäkter från nyanslutningar inom VA.

Kortfristiga skulder

362 505

424 914

-62 409

Förändringen beror bl.a. på minskade
leverantörsskulder och
semesterlöneskulder vilket förklaras av
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lägre investeringsvolymer och
timingeffekt från semesteruttag jämfört
mot årsbokslutet.
Summa skulder

572 829

620 652

-47 823

SUMMA EGET
KAPITAL OCH
SKULDER

1 839 031

1 823 515

-15 516

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. Många 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
finansförvaltningen. Inga närmare förklaringar ges till nämndernas utfall och
prognos utan denna information återfinns i respektive nämnds interna
delårsrapport.
För kommunens resultat och ekonomiska ställning framhålls den
samhällsekonomiska utvecklingen med tonvikt på effekterna av Covid-19 som ett
viktigt förhållande. Nämndernas största budgetavvikelser kopplas till ökade
kostnader eller minskade intäkter till följd av Covid-19. Det framgår dock att
helårsresultatet fortfarande kan påverkas till det bättre med anledning av ej
beslutade statsbidrag inom området.
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.
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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. Inom UpplandsBro har man valt att göra en ytterligare justering avseende avsättning till och
ianspråktagande av social investeringsfond. Denna justering är inte förenlig med
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 10 kap 10§ och de
poster som balanskravet ska justeras för.
Balanskravet uppfylls per 31 augusti 2020 då man redovisar ett överskott om
43,6 mnkr och ett prognostiserat resultat om 0 kr efter nyttjande av
resultatutjämningsreserv om 11 mnkr. Således inga uppenbara indikationer på att
balanskravet inte skulle uppnås under år 2020.
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.



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
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inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med
stor kostnadsmedvetenhet.
Enligt delårsrapporten uppnår kommunen fem av sju mål, målet avseende att
Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2% av verksamhetens
nettokostnader uppnås delvis till följd av att man prognostiserar ett noll resultat
och nyttja resultatutjämningsreserven.
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 Äldre- och omsorgsnämnden
redovisar ett underskott om -33,5 mnkr, Socialnämnden -15,6 mnkr och
ekonomiskt bistånd om -12,7 mnkr. Därutöver redovisar Gymnasie- och
arbetslivs-, tekniska- och bygg och miljönämnden mindre underskott.

5 Bokslutsprocessen
Kommunen upprättar två delårsbokslut samt ett årsbokslut.
Delårsrapporten är upprättad efter samma redovisningsprinciper som
årsbokslutet 2019. Delårsrapporten uppfyller 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 ekonomisk analys
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 enligt upprättad tidplan.
5.1

Förändrade redovisningsprinciper

Inom delårsbokslutet har Upplands-Bro RKR R2 avseende intäkter vilket har fått
till följd att tidigare erhållna bidrag som periodiserats (skuldförts) har intäktsredovisats i enlighet med den nya rekommendationen som trädde i kraft från och
med 1 januari 2020.
Inom delårsrapporten redogör kommunen för effekten av denna nya
redovisningsprincipen under ett separat stycke inom redovisningsprinciperna i
form av en beskrivande text samt kompletterande tabell över korrigerade poster.
Detta i enlighet med Lagen om kommunal bokföring som anger att
jämförelsetalen ska räknas om vilket skett och hanteringen bedöms korrekt.
Effekten av den ändrade redovisningsprincipen har medfört att anläggningstillgångarna ökat om 99,4 MSEK, långfristiga skulder har minskat om -12,3 MSEK
resultatet för 2019 har minskat om -1,3 MSEK och en ökning av det egna
kapitalet om 112,9 MSEK jämfört mot redovisade belopp inom årsredovisningen
för 2019.
Vi har översiktligt granskat justeringarna av de ändrade redovisningsprinciperna
mot sammanställningar baserat på information från anläggningsregistret. Vi
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kommer inför årsbokslutet genomföra en fördjupad granskning kopplat till
justeringarna för att säkerställa att dessa redovisats korrekt.

Kungsängen den 30 oktober

Mia Keränen Larsson
Auktoriserad revisor

Jeff Erici
Auktoriserad revisor

Nina Högberg
Certifierad kommunrevisor

11

Upplands-Bro kommun
Revisorerna

Till:

2020-10-30

Kommunfullmäktige

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 31
augusti 2020 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas
delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Till grund för vår bedömning föreligger
en översiktlig granskning av delårsrapporten som vi låtit EY genomföra.
Granskningen ska ses mot bakgrund av kommunallagens krav på att skapa långsiktighet i den
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen för att på så sätt lägga grunden för en god
ekonomisk hushållning. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och
riktlinjer för verksamheten samt att måluppfyllelsen ska utvärderas och redovisas. Revisorerna ska
uttala sig om målen och om balanskravet uppfylls.
Vi bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat, i allt väsentligt. Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen görs följande
bedömningar:
-

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
2020 samt av dess finansiella resultat för perioden januari-augusti 2020.

-

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 sex nämnder visar en negativ prognos på
helårsbasis.

-

Resultatet för perioden uppgår till + 43,6 mnkr och prognosen för året är ett nollresultat. I
delårsresultatet ingår en försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 12,3
mnkr. Balanskravet uppnås per 31 augusti 2020, med ett balanskravsresultat på 43,7 mkr.

-

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

Kungsängen den 30 oktober 2020
För revisorerna i Upplands-Bro kommun,

Roger Gerdin

Thomas Ljunggren

