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Förenklad förvaltningsberättelse
Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden
Samtliga nämnder och bolag har under perioden påverkats av den pågående coronapandemin. Fokus
har varit att hantera effekter av pandemin och åtgärder som syftar till att minska smittspridning,
minska oro och värna arbetsmiljön. Flera nämnder och bolag har med anledning av coronapandemin
fått hantera nya frågor och prioritera om i ordinarie verksamhet.
Individ- och familjenämnden rapporterar att vissa verksamheter som öppen förskola och daglig
verksamhet har hållit stängt under delar av året och att pandemin har inneburit en ökning av
försörjningsstöd och längre placeringstider då planering för hemgång har försvårats. Under perioden
har inflödet av ärenden till individ- och familjenämndens myndighetsutövning varit betydligt högre
än motsvarande period föregående år. De ökade behoven beror på psykisk ohälsa, våld och droger.
Aktiviteter som tidiga insatser, hemmaplanslösningar och regelbundna uppföljningar av insatser
pågår för att bromsa utvecklingen.
Äldrenämnden rapporterar att träffpunkter och dagverksamhet för äldre har varit stängda under
pandemin. I början av pandemin skedde en del avbokningar och paus av hemtjänstinsatser på grund
av rädsla för smitta. Sedan mitten av sommaren har personer börjat återuppta sina hemtjänstinsatser igen. Särskilda covid-team har startat både inom den privata och den kommunala
hemtjänsten och hemsjukvården. En covid-enhet med maxkapacitet på 16 platser som skulle
användas som korttidsvistelse innan personen kunde återvända till sitt hem har samplanerats med
regionen. Inget behov att nyttja dessa platser har ännu uppstått och enheten har planerats om.
Skulle behov uppstå kan platser finnas redo inom 48 timmar. Frivilligcentralen har tillsammans med
Röda Korset och Svenska kyrkan gett stöd och hjälp till personer med till exempel att handla, att
hämta läkemedel, psykosocialt stöd via telefon och promenader när det varit möjligt för att minska
social isolering under pandemin. Ett stort antal volontärer har engagerat sig i detta arbete.
Under våren har fjärrundervisning bedrivits inom de kommunala gymnasieskolorna och
vuxenutbildningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För- och
grundskolenämnden rapporterar att arbetet sedan i mars har präglats av coronapandemin. I fokus
har varit att vidta åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och att värna arbetsmiljön.
Under perioden har miljö- och hälsoskyddsnämnden fått uppdrag att utgöra tillsynsmyndighet för
den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Under perioden har cirka 145
klagomål på trängsel hanterats och cirka 180 tillsynsbesök utförts. Arbetet har genomförts med
befintliga resurser, vilket har inneburit att annat tillsynsarbete har prioriterats ner.
Flera nämnder beskriver samtidigt att verksamheten har minskat väsentligt under perioden:
Ansökningar om bostadsanpassning har minskat kraftigt, antalet inkomna ärenden till
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Detaljplanering är 20 procent färre än i fjol, antalet inkomna ärenden för grundkartor och
fastighetsförteckningar är cirka 25 procent lägre och för nybyggnadskartor cirka 40 procent lägre än
motsvarande period förra året.
Både fritidsnämnden och kulturnämnden rapporterar att ett stort antal planerade arrangemang har
ställts in. Umeå utsågs 16 augusti till årets idrottsstad 2020 av SVT sport.
Pandemin har gett effekter på en mängd områden, ett flertal av de beredningar och processer som
kommunens verksamheter understödjer har förlängts, försenats eller förflyttats. Det är bland annat
på grund av omprioriteringar, att externa aktörers arbete försenats eller på grund av att pandemin
har medfört ökad osäkerhet i planeringsförutsättningar. Exempel är kommunens budgetberedning
som i ordinarie fall skulle ha avslutats med budgetbeslut i kommunfullmäktige i juni och som nu
avslutas först i oktober. Ett annat exempel är kommunstyrelsens styrberedning som har prioriterats
ner under våren och återupptagits från och med augusti. Ytterligare exempel är att flera stora
exploateringsprojekt som i huvudsak omfattar verksamhetsmark har försenats. Det innebär att både
utbyggnad av infrastruktur och försäljning av tomtmark inte har skett i planerad takt. Saneringen av
Norrbyskär har senarelagts till 2021 då coronapandemin har försenat Mark- och miljödomstolens
prövning av miljötillståndet.
Samtidigt som pandemin har medfört personligt lidande, osäkerhet, förseningar och förändrade
prioriteringar har den även gett vissa positiva effekter. Exempel kan vara det jättekliv den
kommunala organisationen har tagit när det gäller digitalisering och implementering av
distansöverskridande teknik som möjliggör nya arbets- och mötesformer. Andra exempel kan vara
kulturnämndens satsning på e-medier som har bidragit till att antalet utlån på biblioteken har ökat
med 5,7 procent under perioden, samtidigt som antalet fysiska besök har minskat med 21 procent.
I samband med årsskiftet 2019/2020 verkställdes den beslutade decentraliseringen av kommunens
ekonomi- och personalfunktioner. Decentraliseringen innebar en ramförändring av cirka 51 mnkr
från kommunstyrelsen till berörda nämnder, vilket motsvarar 79 årsarbetare i 2020 års lönenivå.
Från och med 1 september ingår Musikskolan, Kulturcentrum och Kulturverket i en samlad
kulturskola. Det är en ny verksamhet som består av cirka 75 tillsvidareanställda och ett tiotal
timanställda.
Umeå kommunföretag AB (UKF) rapporterar att coronapandemin har medfört stor påverkan på
kollektivtrafiken. Övriga delar av UKF har inte påverkats i samma omfattning. Regeringen har
beslutat att kompensera landets kollektivtrafik med 3 miljarder kronor under 2020 och 2 miljarder
kronor år 2021. Dessa medel kommer att fördelas under hösten och det är därför oklart hur stort
bidrag Umeå eventuellt får.
Kvarken Link OY rapporterar att pandemin hittills inte har påverkat verksamheten, men att bolaget
kan påverkas framöver. Bygget av den nya färjan följer tidplan och ligger aningen under budget.
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NLC Ferry Oy rapporterar att pandemin har medfört stor påverkan. Nya sjöfartsstöd har beslutats
genom förordning i Finland i juli 2020, men regelverket har ännu inte fastställts så inga konkreta
beslut finns ännu.
Umeå Hamn AB rapporterar att rekrytering av ny vd pågår och att pandemin hittills har haft
obetydlig påverkan. Samtidigt finns en risk för dyrare entreprenader på grund av hög projektaktivitet
i regionen.
Kvarkenhamnar AB rapporterar viss osäkerhet när det gäller hur godsvolymerna kommer att
påverkas av coronapandemin framöver. Resultat för godsvolymer har förbättrats i år.
Infrastruktur i Umeå AB (Inab) rapporterat att projektering och byggnation av Dåva Terminal har
börjat och väntas slutföras 2022 och att projektorganisationen är utbyggd för att kunna hantera
pågående projekt.
Umeå Parkerings AB (Upab) rapporterar att coronapandemin har medfört en kraftigt minskad
efterfrågan på parkering och i synnerhet parkeringshus. Situationen påverkar Upab, inte bara genom
minskad omsättning utan också genom en osäkerhet inför framtida investeringar. Upab rapporterar
också att behov och efterfrågan på parkering med laddmöjligheter för laddhybrider och elfordon har
ökat under perioden.
Umeå Energi AB uppger att de under perioden har påverkats i låg omfattning av coronapandemin.
Omorganisationen som har genomförts för att rusta bolaget för den förändring som sker inom
energibranschen har fortsatt under 2020.
Dåva DAC har påverkats i låg omfattning av coronapandemin. 1 november inträder kravet på digital
rapportering av farligt avfall. Det innebär att alla som genererar, transporterar, mottar, behandlar
och/eller mäklar avfall ska rapportera in det digitalt till Naturvårdsverket. Bolaget ser att införande
och drift av detta system kommer att ta stora resurser i anspråk. Hur stor påverkan blir är ännu
oklart, men det kommer att kräva en väsentlig ändring av arbetssätt framöver. Bolaget rapporterar
också att ett antal saneringsentreprenader ska starta i en nära framtid. Det är positivt för bolagets
intäkter kommande år.
Västerbottens Museum AB har påverkats kraftigt av den pågående coronapandemin. Bolaget
rapporterar viss oro för att aktiviteter som har skjutits fram och ökade investeringsbehov som gäller
fastigheten och IT kan leda till kostnadsökningar 2021. Även Norrlandsoperan AB anger att
pandemin har medfört stor påverkan.
Visit Umeå AB rapporterar förändrade och framflyttade aktiviteter på grund av covid. Nolia AB anger
att verksamheten har påverkats i stor omfattning av pandemin. Detsamma gäller för Uminova
Expression AB. Pandemin har inneburit att vissa större aktiviteter inom ramen för
strukturfondsprojekt har skjutits upp till kommande verksamhetsår 2021. Uminova Innovation AB
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har beviljats finansiering från Vinnova inom utlysningen ”Stöd till nystartade företag via excellenta
inkubatorer”.
AB Bostaden rapporterar att Hyresmarknadskommittén (HMK) har beslutat att hyrorna ska höjas
med i genomsnitt 2,1 procent, vilket skedde efter strandade förhandlingar med Hyresgästföreningen.
Det nya avtalet gäller från och med 1 maj 2020 till 31 mars 2021. 2 juni fusionerade dotterbolagen
AB Lokalen i Umeå, Servicebostäder i Umeå och AB Holmsundsbyggnader in i moderbolaget AB
Bostaden i Umeå. Med anledning av coronapandemin har Bostaden omprioriterat projekt från inre
till yttre underhåll.
Umeva/Vakin rapporterar att Forslunda vattenverk är nära sin maximala produktionskapacitet under
perioder av hög förbrukning. Åtgärder för att säkra vattenförsörjningen för Umeå är angelägna och
översyn av kapacitetsförbättringar pågår. Införande av obligatorisk matavfallsinsamling har gått
enligt planerna, men är kostnadsdrivande jämfört med föregående år. Umeva/Vakin rapporterar
också om pågående samråd av förslaget om att returpapper ska övergå till att bli ett kommunalt
ansvar. Avfall Sverige och SKR är starkt kritiska till förslaget. Om förslaget skulle bli verklighet skulle
det kräva ett helt nytt insamlingssystem för returpapper, vilket skulle innebära kostnadsökningar.
Pandemin har påverkat Umeå Folkets Husförenings verksamhet i stor utsträckning. Nästan all
verksamhet har stannat av. Inställda konferenser, kultur- och föreningsverksamhet har gjort att
personalen har permitterats. Delar av restaurangen har haft verksamhet, men i mindre utsträckning.
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Väsentliga personalförhållanden
Tabell 1. Väsentliga personalförhållanden i kommunen
2020 januari−augusti

2019 januari−augusti

Medelantal anställda1

9 460

9 501

2

10 720 989

10 768 308

Arbetad tid (timmar)

Tabell 2. Medelantal anställda och arbetad tid per nämnd
Nämnd

2020 januari−augusti
Årsarbetare

Överförmyndarnämnden

2019 januari−augusti

Arbetad tid

Årsarbetare

Arbetad tid

17

18 720

11

12 319

Kommunstyrelsen

223

252 416

290

328 512

Tekniska nämnden

883

1 001 246

869

984 818

Byggnadsnämnden

99

112 682

100

113 365

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

54

61 090

55

62 492

Brand- och räddningsnämnden

80

91 107

80

90 100

Äldrenämnden

1 835

2 079 435

1 812

2 053 527

Individ- och familjenämnden

1 655

1 875 151

1 646

1 865 888

Fritidsnämnden

175

198 872

189

214 368

Kulturnämnden

183

207 540

179

203 214

3 320

3 762 884

3 337

3 781 726

935

1 059 846

934

1 057 979

9 460

10 720 989

9 501

10 768 308

För- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Summa

Kompetensförsörjning
Förutom sedvanligt arbete med rekrytering och kompetensförsörjning har varje förvaltning tagit
fram en beredskapsplan där samhällsviktiga kompetenser har identifierats för att hantera en ökad
smittspridning på grund av coronapandemin. Rutin är framtagen för att omdisponera personal inom
och mellan förvaltningar. Ett 90-tal omdisponeringar är gjorda, varav de flesta inom nämnd.
Trots ett ökat behov av sommarvikarier till vård och omsorg har tillgången på vikarier varit god och
medarbetare har kunnat ta ut planerad semester.
Genomsnittlig utbildningsnivå
Utbildningsnivån i grundskolan är bland de högsta i landet. År 2019 hade Umeå 83 procent behöriga
lärare med lärarlegitimation. Snittet för riket är 71 procent. Även i förskolan har Umeå kommun en
hög andel utbildade förskollärrarare, 53 procent i förhållande till 43 procent för riket.

1
2

Årsarbetare: arbetad tid dividerat med 1 700 timmar, multiplicerat med 12 dividerat med antal månader i perioden.
Arbetad tid: arbetstid enligt sysselsättningsgrad inklusive mer- och övertid, reducerat med all frånvaro.
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Utbildningsnivån är hög för yrken inom samhällsbyggnad och administration som kräver
högskolekompetens.
Utbildningsnivån i vård och omsorg har minskat de senaste åren. Åtgärder görs nu bland annat i form
av Äldreomsorgslyftet för att utbilda vårdbiträden och undersköterskor. Andelen undersköterskor i
äldreomsorgen är 58 procent.
Sjukfrånvaro
Tabell 3. Sjukfrånvaro i kommunen3
Sjukfrånvaro (%)

2020
januari−augusti

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd
ordinarie arbetstid
varav frånvaro under en sammanhängande tid
av 60 dagar eller mer
Kvinnor

2019
januari−augusti

2019
januari−december

7,9

6,7

6,9

56

59

65

9,0

7,8

8,0

Män

5,3

4,2

4,4

29 år eller yngre

7,6

6,5

6,7

30−49 år

7,7

6,8

7,0

50 år eller äldre

8,3

6,8

7,0

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet har i hög grad handlat om att stödja verksamheterna i arbetet med att förbereda
sig på ett större antal insjuknande i covid-19. Utifrån myndigheternas rekommendationer har rutiner
och styrdokument tagits fram som kan användas som konkreta verktyg för chefer och medarbetare.
Samtliga förvaltningar har vidtagit åtgärder med anledning av coronapandemin. Riskbedömningar för
arbetsmiljön har genomförts och åtgärder har vidtagits för att medarbetare ska kunna arbeta på
distans. Kommunens rutiner för distansarbete följs och anpassningar för medarbetare i riskgrupp
görs utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kontinuerlig dialog förs med
huvudskyddsombud och företagshälsovården.

3

Sjukfrånvaron för varje grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift
lämnas inte när antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
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Den kommunala koncernen
Den kommunala koncernen i Umeå omfattar kommunstyrelsen, nämnder, kommunens hel- och
delägda företag, se illustration på sidan 9. Vilka principer för ägande som gäller när kommunala
företag konsolideras i den sammanställda redovisningen framgår av Not 1, Redovisningsprinciper.
Under 2020 har den kommunala koncernens sammansättning förändrats enligt följande:


Ägandet av Umeå Hamn AB har i januari 2020 överförts från Infrastruktur i Umeå AB till
Umeå Kommunföretag AB.



Umeå Energi AB:s ägande har ökat i
o AC-Net Internservice AB från 10 till 24,5 procent
o AC-Net Externservice AB från 8 till 20,5 procent
o BioEndev från 44,7 till 100 procent.



AB Lokalen, AB Holmsundsbyggnader och AB Servicebostäder i Umeå har fusionerats med AB
Bostaden i Umeå 2 juni 2020.



AB Bostadens dotterbolag AB Cama bostad har likviderats under 2020.

Även privata utförare får uppdrag av kommunen, som med stöd av kommunallagen kan lämna över
kommunala angelägenheter. Privata utförare utför uppdrag främst inom vård och omsorg och
teknisk verksamhet.
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Bild 1. Den kommunala koncernen, organisering och ägande
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Förväntad utveckling för ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk
hushållning
I kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv definieras god ekonomisk hushållning och beskrivs hur god ekonomisk
hushållning ska uppnås för Umeå kommun:
”God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål
uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska
aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.” Detta framgår även av
”Planeringsförutsättningar, budget och investeringar för 2020” tillsammans med
kommunfullmäktiges mål. Här följs mål för verksamheten respektive finansiella mål upp. Varje
nämnd rapporterar sin måluppföljning i samband med delåret.
Uppföljning mål för verksamheten
Vid delårsbokslut rapporterar kommunens nämnder status och prognos för de 13 verksamhetsmål
och de 53 uppdrag kommunfullmäktige har fastställt i ”Planeringsförutsättningar, budget och
investeringar för 2020”.
Sammanvägning av nämndernas rapportering visar att samtliga av kommunfullmäktiges 13
verksamhetsmål bedöms vara delvis uppfyllda under perioden januari−augusti. Den sammanvägda
prognosen över nämndernas måluppfyllelse visar att ingen större förändring kommer att ske från
nuvarande bedömning fram till årsskiftet.
Diagram 1. Utfall och prognos för verksamhetsmål från kommunfullmäktige
100%
90%
80%
70%
60%
50%

13

13

Utfall Jan-aug

Prognos helår

40%
30%
20%
10%
0%
Helt uppfyllda

Delvis uppfyllda

Ej uppfyllda

När det gäller uppdrag från kommunfullmäktige till kommunens nämnder är 7 helt genomförda, 39
delvis genomförda och 7 inte genomförda vid augusti månads utgång. Prognosen är att 20 uppdrag
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kommer att vara helt genomförda, 27 uppdrag kommer att vara delvis genomförda och 6 uppdrag
inte kommer att vara genomförda vid årets slut.4
Diagram 2. Utfall och prognos för kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder
60
50

7
20

40
30

39

20

27

10
0

7

6

Utfall jan-aug

Prognos helår

Ej genomförda

Delvis genomförda

Helt genomförda

Utöver de mål/uppdrag som kommunfullmäktige har fastställt i anslutning till
planeringsförutsättningar och budget har kommunfullmäktige även fastställt ett stort antal mål,
uppdrag och aktiviteter i anslutning till fristående planer, program och strategier (över 300 mål och
över 400 aktiviteter).
I kommunkoncernens bolag görs ingen sammanställd uppföljning av mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Det åligger respektive bolag att följa upp sina egna mål och riktlinjer. Med
anledning av det stora antalet mål och avsaknad av sammanställd uppföljning från kommunens
bolag kan heller ingen bedömning ske om god ekonomisk hushållning uppnås på koncernnivå.
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att lämna förslag för att förbättra
styrningen av kommunens bolag och nämnder. Detta arbete sker inom kommunstyrelsens
styrberedning. Ett av de områden som styrberedningen har prioriterat högt under hösten 2020 är att
se över och förbättra kommunens aktiverande styrning, det vill säga målstyrning och styrning i
horisontella perspektiv. Enligt plan kommer styrberedningen att överlämna ett förslag till förbättrad
målstyrning under senhösten 2020.
Uppföljning av finansiella mål
Kommunfullmäktige har satt upp följande 4 finansiella mål för 2020. Måluppfyllelse för de finansiella
målen efter årets åtta första månader och prognosen för helåret beskrivs nedan.

4

Se bilaga 1 för sammanställning av rapporterad mål- och uppdragsuppföljning från kommunens nämnder.
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Tabell 4. Uppföljning av finansiella mål
Nr

Mål

Måluppfyllelse
januari−augusti
2020

Motivering/
kommentar

Måluppfyllelse
prognos helår
2020

Motivering/
kommentar

14

Resultatet i förhållande
till skatteintäkter,
generella statsbidrag och
utjämning ska uppgå till
lägst 1 procent.

Helt uppfyllt

Resultatet per 31
augusti uppgår till
366 mnkr och
skatteintäkter,
generella statsbidrag
och utjämning
uppgår till 5 153
mnkr. Detta ger ett
utfall per 31 augusti
om cirka 7,1 procent.

Helt uppfyllt

Resultatet per 31
december
prognostiseras till
323 mnkr och
skatteintäkter,
generella statsbidrag
och utjämning till
7 759 mnkr. Detta
ger en prognos för
helåret om 4,2
procent, vilket gör att
målet prognostiseras
uppnås.

15

Kommunens budget ska
jämställdhetsanalyseras.

Ej uppfyllt

Detta arbete har på
grund av coronapandemin inte
prioriterats.

Ej uppfyllt

I och med att
kommunfullmäktiges
beslut om budget för
2021 senarelagts
(även det med
anledning av den
osäkerhet coronasituationen har
medfört) bedöms det
dessvärre inte finnas
möjlighet att
genomföra detta
arbete under hösten
2020.

16

Att tillvarata de
samordningsnyttor som
den gemensamma
förvaltningen innebar,
genom att det centrala
förvaltningsledet inte
växer snabbare än de
brukarnära
verksamheterna.

Delvis uppfyllt

Arbete pågår med att
ta fram definition och
beräkningsmodell.
Måluppfyllelse
rapporteras i
samband med
årsbokslut.

Delvis uppfyllt

Arbete pågår med att
ta fram definition och
beräkningsmodell.
Måluppfyllelse
rapporteras i
samband med
årsbokslut.

17

Med syfte att möta
ekonomiska utmaningar
relaterade till demografi
och konjunktur ska
kommunen fram till
2023 minska
nettokostnadsavvikelse i
relation till jämförbara
större städer.

Delvis uppfyllt

Arbete med att ta
fram anvisning pågår,
avrapportering sker
tidigast våren 2021,
då data från rikets
samtliga kommuner
för 2020 är
inrapporterat till SCB.

Delvis uppfyllt

Arbete med att ta
fram anvisning pågår,
avrapportering sker
tidigast våren 2021,
då data från rikets
samtliga kommuner
för 2020 är
inrapporterat till SCB.
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Bedömning god ekonomisk hushållning
Utifrån vad som beskrivs ovan är prognosen att kommunen inte når samtliga uppsatta mål för
verksamheten från kommunfullmäktige för helåret.
Av kommunfullmäktiges fyra finansiella mål kommer resultatmålet att nås, två mål att delvis vara
uppfyllda medan ett mål inte nås vid årets slut. Resultatmålet nås mot bakgrund av att årets resultat
är högre än budget, bland annat på grund av riktade medel från staten under coronapandemin.
För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges fastställda definition ska
kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås. Samtidigt har omfattande brister i
kommunens målstyrning konstaterats, något som gör det omöjligt att bedöma i vilken omfattning
kommunens nämnder och bolag har nått måluppfyllelse. Kommunstyrelsen kan därför inte bedöma
om god ekonomisk hushållning kommer att nås fullt ut för 2020.

Ekonomisk uppföljning
Kommunens och kommunkoncernens resultat
Kommunkoncernens resultat för perioden januari till augusti uppgår till 589 mnkr. I resultatet ingår
Umeå kommun med 366 mnkr, Umeå Kommunföretag AB-koncernen5 (UKF-koncernen) med 225
mnkr, Umeå Folkets Husförening med −1 mnkr samt minoritetsägda bolag6 med −1 mnkr.
Kommunens och kommunkoncernens resultat jämfört med föregående år
Kommunkoncernens resultat om 589 mnkr (432 mnkr) är 157 mnkr bättre än samma period
föregående år. Förbättringen hänförs främst till Umeå kommuns resultat som har ökat med 150
mnkr jämfört med 2019-08-31, medan UKF-koncernens resultat ligger på samma nivå som tidigare
år.
Kommunens redovisade resultat för årets åtta första månader uppgår till 366 mnkr (216 mnkr).
I och med att årets åtta första månader har präglats av coronapandemin, vilken har medfört stora
konsekvenser för jämförelsen med föregående år och budget, finns det i redovisat resultat
jämförelsestörande poster med netto cirka 74 mnkr.7 Fördelningen av dessa framgår av not 3,
Jämförelsestörande poster.

5

I Umeå Kommunföretag AB-koncernen ingår bolag där kommunen har ett betydande inflytande över bolaget och det är
majoritetsägt, det vill säga att röstandelen är 50 procent eller mer. Övriga bolag tas med i den sammanställda
redovisningen utifrån hur stor andel kommunen äger av tillgångar, skulder och eget kapital inklusive resultat.
6
Nolia AB, Norrlandsoperan AB, Uminova Innovation AB, Visit Umeå AB, NLC Ferry OY, Kvarkenlink OY, Uminova
Expression AB, Umeå Biotech Incubator AB, Kvarkenhamnar AB.
7
En viss osäkerhet finns när det gäller storleken på lämnade uppgifter om jämförelsestörande poster, mot bakgrund av
att det finns en komplexitet i orsakssamband när verksamheter inte har bedrivits på samma sätt under pandemin som
tidigare år.
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Verksamhetens intäkter har minskat med cirka 68 mnkr jämfört med motsvarande period
föregående år och uppgår för Umeå kommun till 1 061 mnkr. Minskningen beror främst på minskade
intäkter från kraftverksamheten, minskade intäkter från Migrationsverket, minskade bidrag från
Arbetsmarknadsverket samt ökade intäkter från staten för sjuklönekostnader under
coronapandemin.
Verksamhetens kostnader har ökat med cirka 7 mnkr jämfört med motsvarande period föregående
år och uppgår till 5 537 mnkr. Ökningen beror på att lämnade bidrag till föreningar och stiftelser har
ökat, att bidrag till kollektivtrafiken har ökat, att kostnader för köp av huvudverksamhet har minskat
samt att kostnader för elförbrukning och fjärrvärme har minskat. Bland verksamhetens kostnader
ingår jämförelsestörande poster med cirka 37 mnkr (se not 3).
Kostnader för avskrivningar har ökat med 35 mnkr jämfört med samma period föregående år och
uppgår till 300 mnkr.
Kommunens skatteintäkter uppgår till 4 354 mnkr och har efter årets åtta första månader ökat med
50 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Även här återfinns jämförelsestörande
poster då kommunens skatteintäkter har ökat i lägre omfattning än förväntat, men överstiger
fjolårets intäkter. För årets åtta första månader förväntades skatteintäkterna ligga cirka 100−120
mnkr högre. I och med coronapandemin har skatteunderlagsprognosen justerats ner under året; för
Umeå kommun med cirka 150 mnkr för helåret. Försämrad skatteunderlagsprognos har påverkat
resultatet för årets åtta första månader negativt med cirka 110 mnkr.
Generella statsbidrag och utjämning är 225 mnkr högre än vid samma tidpunkt föregående år.
Merparten av utlovade statsbidrag från staten i samband med coronapandemin har beslutats före
2020-08-31 och ingår i periodens resultat med 154 mnkr.
Bland generella statsbidrag och utjämning återfinns jämförelsestörande poster om cirka 150 mnkr,
då de har ökat mot bakgrund av de beslut som riksdagen har fattat med anledning av
coronapandemin. För årets åtta första månader innebär besluten en ökning av generella statsbidrag
och utjämning med cirka 150 mnkr.
Umeå kommuns negativa finansnetto har förbättrats med 15 mnkr jämfört med samma period
förgående år.
Resultat i koncernföretagen
UKF-koncernens resultat uppgår för årets åtta första månader till 225 mnkr (223 mnkr) och ligger på
samma nivå som i augusti föregående år. Moderbolaget Umeå Kommunföretag AB redovisar ett
resultat på 2 mnkr, vilket är 12 mnkr bättre jämfört med föregående år (−10 mnkr). I årets resultat
ingår en utdelning från Väven i Umeå AB med 15 mnkr.
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Umeå Energi AB redovisar ett resultat på 53 mnkr, vilket är 28 mnkr sämre jämfört med i augusti
föregående år (81 mnkr). Orsaken till det är lägre försäljningsintäkter för fjärrvärme och el på grund
av mildare vintermånader och låga nivåer på elpriserna. Det sänker intäkterna från den egna
elproduktionen.
Infrastruktur i Umeå AB redovisar ett resultat på −11 mnkr, vilket är 8 mnkr i sämre resultat jämfört
med föregående år (−3 mnkr). Resultatavvikelsen beror på engångsposter; avyttring av en del av
godsbangården och försäljning av aktierna i Umeå Hamn AB till moderbolaget Umeå Kommunföretag
AB.
AB Bostadens resultat uppgår efter årets åtta första månader till 145 mnkr och är 22 mnkr bättre än
samma period föregående år (123 mnkr). Ökningen förklaras av genomförda hyresjusteringar och
tillkommande lägenheter.
Umevas/Vakins resultat har försämrats något jämfört med fjolåret och uppgår till −2 mnkr (2 mnkr).
Ökade kostnader av förbrännings- och deponiskatt och obligatorisk matavfallshantering ger ökade
kostnader.
Dåva Deponi och Avfallscenter AB redovisar per sista augusti ett resultat på 27 mnkr, vilket är 22
mnkr bättre än föregående år (5 mnkr). Större saneringsprojekt och mängder av sulfidjord från
projektet Västra Länken har ökat omsättningen och resultatet.
Umeå Hamns AB resultat blev för årets åtta första månader −3 mnkr (0 mnkr). Minskade intäkter
från arrende och hyror och ökade räntekostnader förklarar försämringen.
Umeå Parkerings AB redovisar ett resultat på 2 mnkr (1 mnkr) per sista augusti. Bolagets intäkter har
minskat, men minskningen kompenseras av bland annat lägre kostnader för fastighetsunderhåll.
NLC Ferry Oy, som sköter färjetrafiken mellan Vasa och Umeå, har drabbats hårt av
reserestriktionerna på grund av coronapandemin. Bolaget redovisar ett resultat på −4 mnkr, vilket är
23 mnkr sämre än föregående år (19 mnkr).
Kvarken Link Oy redovisar ett resultat på −3 mnkr, vilket är 8 mnkr bättre än föregående år (−11
mnkr). En effektiv projektorganisation och noggrann kostnadskontroll förklarar förbättringen.
Restriktionerna mot allmänna sammankomster och tillställningar orsakade ett omsättningsbortfall
med 44 mnkr för Nolia AB och resultatet för perioden blev −9 mnkr, vilket är 12 mnkr lägre än
föregående år (3 mnkr). Ägarna har lämnat aktieägartillskott till bolaget med 11 mnkr under
perioden.
Både Västerbottens Museum AB och Norrlandsoperan AB har klarat sin ekonomi genom att
uteblivna intäkter har kompletterats av lägre kostnader eller uteblivna kostnader. Museet har hållit
stängt fyra månader och operan har ställt in eller flyttat fram föreställningar. Resultatet för
Västerbottens Museum AB blev 3 mnkr (2 mnkr) och för Norrlandsoperan AB 10 mnkr (8 mnkr).
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Verksamhet i Umeå Folkets Husförening har i stort sett avstannat på grund av att maximalt 50
personer får träffas samtidigt i och med coronapandemin. Det har gett ett resultat på −1 mnkr (1
mnkr) för årets åtta första månader.
Kommunens resultat jämfört med budget8
Kommunens resultat efter årets åtta första månader om 366 mnkr innebär en budgetavvikelse på
218 mnkr.
Verksamhetens intäkter är 95 mnkr högre än budget för perioden. Det beror främst på lägre intäkter
från kraftverksamheten, ersättning från staten för sjuklönekostnader, högre intäkter från
taxor/avgifter, högre intäkter från försäljning av verksamhet och högre intäkter från Umeå
universitet kopplade till externfinansierade projekt.
Verksamhetens kostnader är 28 mnkr lägre än budgeterat för årets första åtta månader, vilket främst
beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Det är på grund av coronapandemin, som har
medfört tillfälligt stängda verksamheter, senarelagd start av nya verksamheter (som till exempel nya
LSS-boenden) och lägre vikariekostnader.
Redovisade kostnader för avskrivningar är cirka 31 mnkr lägre än budget, vilket beror på uppskjutna
investeringsprojekt i och med coronapandemin och att investeringsutrymmet för 2019 inte nyttjades
fullt ut.
Kommunens skatteintäkter är efter årets åtta första månader 111 mnkr lägre än budget. Det beror
främst på sänkta skatteprognoser för avräkning från föregående år och prognos för innevarande år.
Merparten av utlovade statsbidrag från staten i samband med coronapandemin är beslutade till och
med augusti och innebär att generella statsbidrag och utjämning är 152 mnkr högre än budget.
Umeå kommuns finansnetto är sammantaget cirka 25 mnkr bättre än budget, vilket främst kommer
av lägre investeringstakt än budgeterat och lägre räntenivåer än vad budgeten bygger på.
Kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning
Soliditet är ett nyckeltal som beskriver hur förmögen en kommun eller ett företag är. Nyckeltalet
mäter den finansiella styrkan genom att det egna kapitalets andel av totala tillgångar mäts. Man
mäter med andra ord hur stor del av tillgångarna som är finansierade med egna medel. Soliditeten i
Umeå kommun och kommunkoncern beräknas genom att eliminera internbankens andel i
tillgångarna och genom att inkludera samtliga pensionsförpliktelser i Umeå kommun som skuld i
stället för ansvarsförbindelse.

8

Någon budget har inte upprättats för den kommunala koncernen som helhet. Därför redovisas budgetavvikelse enbart
för Umeå kommun.
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Umeå kommuns pensionsförpliktelser inklusive löneskatt har minskat med 12 mnkr till 2 428 mnkr (2
440 mnkr) sedan årsskiftet. Kommunens låneskuld minskade med 135 mnkr till 2 281 mnkr (2 522
mnkr). Kommunens soliditet ökade under årets åtta första månader till 23 procent jämfört med 20
procent vid årsskiftet. På årsbasis har soliditeten varit 21 procent under den senaste
femårsperioden.
Periodens resultat förklarar den stora ökningen av soliditeten. För andra kommuner i motsvarande
storlek9 som Umeå kommun, ligger soliditeten på cirka 25−26 procent under de två senaste åren.
Umeå kommunkoncerns soliditet inklusive Umeå kommuns pensionsförpliktelser uppgår till 30
procent per 31 augusti 2020. Vid årsskiftet låg den på 28 procent. Under den senaste
femårsperioden låg soliditeten på årsbasis i koncernen på cirka 27 procent. Soliditeten i
kommunkoncerner i Umeås storlek10 låg de två senaste åren kring 26−27 procent.
Utvecklingen för soliditeten i kommunen och kommunkoncernen framgår av diagram 3. Utifrån
säsongsvariationer och den prognos som lämnas kommer soliditeten vid årsskiftet att vara lägre än
efter årets åtta första månader.
Diagram 3. Soliditet i kommun och kommunkoncern över fem år11
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9

Kommuner med 100 000−199 000 invånare. Källa: Kolada.
Kommuner med 100 000−199 000 invånare. Källa: Kolada.
11
För Umeå kommuns siffror har internbanken eliminerats. I Kolada-statistiken görs inte någon sådan eliminering.
10
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Investeringar och självfinansieringsgrad
Kommunkoncernens nettoinvesteringar uppgår per 31 augusti 2020 till 1 349 mnkr (1 376 mnkr).
Periodens nettoinvesteringar för kommunen uppgick till 266 mnkr, vilket är 500 mnkr lägre än
beslutad investeringsram. Det är framför allt fastighetsinvesteringar som har blivit försenade eller
framflyttade.
Diagram 4. Kommunens och kommunkoncernens nettoinvesteringar
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Självfinansieringsgraden mäter hur mycket av periodens investeringar som är finansierade med
medel tillförda från verksamheten och hur mycket som är finansierat med externa medel. Ju större
internfinansiering via kassaflödet, desto lägre behov finns av att låna externt.
Kommunkoncernens självfinansieringsgrad uppgick per 31 augusti 2020 till 94 procent (77 procent).
Vid jämförelse med tidigare år per sista augusti ligger självfinansieringsgraden i genomsnitt på 106
procent för femårsperioden.
Kommunens självfinansieringsgrad uppgick per 31 augusti 2020 till 250 procent, jämfört med 73
procent samma period året innan. Kommunens lägre investeringsnivå under 2020 kombinerat med
ett högre resultat bidrar till den högre nivån för självfinansieringsgraden. Kommuner i Umeås
storlek12 har haft en självfinansieringsgrad kring 72−74 procent under de senaste två åren (helår).
På nästa sida visas utveckling av självfinansieringsgraden per sista augusti de fem senaste åren, i snitt
ligger den på 131 procent.

12

Kommuner med 100 000−199 000 invånare. Källa: Kolada.
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Diagram 5. Självfinansieringsgrad kommun och kommunkoncern
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UKF-koncernens ekonomiska ställning
UKF-koncernens soliditet har ökat sedan årsskiftet med två procentenheter till 35 procent (33
procent). Periodens resultat stärker det egna kapitalet och minskad upplåning har påverkat
soliditeten positivt. Den genomsnittliga soliditeten i årsbasis under fem ligger på 30 procent.
Diagram 6. Soliditet för UKF-koncernen
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Periodens nettoinvesteringar i UKF-koncernen uppgår till 639 mnkr (726 mnkr) medan
självfinansieringsgraden uppgår till 94 procent (79 procent). Periodens lägre investeringsnivå och en
nedskrivning av vindkraftverken i Umeå Energi AB påverkar nyckeltalet. Självfinansieringsgraden
under fem år har legat på 113 procent under samma period.

Umeå kommun, delårsrapport, januari–augusti 2020

20 (36)

Förenklad förvaltningsberättelse
Diagram 7. Självfinansieringsgrad för UKF-koncernen
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Den totala låneskulden i UKF-koncernen har minskat med 89 mnkr sedan årets början till 7 323 mnkr
(7 412 mnkr).
Tabell 5. Lån i UKF-koncernen; upplåning inklusive leasing och UKF:s egna lån
UKF-koncernen

2020-08-31

2019-12-31

Förändring

AB Bostaden i Umeå

3 174,3

3 141,6

32,7

Umeå Energi AB

1 745,1

1 902,7

−157,6

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin)

1 136,8

1 052,5

84,3

Infrastruktur i Umeå AB (Inab)

646,8

839,7

−192,9

Umeå Hamn AB

258,8

Umeå Kommunföretag AB

438,9

546,0

−107,1

Övriga

−77,5

−70,1

−7,4

Totalt

7 323,2

7 412,4

−89,2

258,8

Helårsprognos i förhållande till budget
Helårsprognosen för kommunkoncernens resultat beräknas till 561 mnkr (404 mnkr).
Kommunens prognosticerade resultat uppgår till 323 mnkr (189 mnkr), vilket är 134 mnkr högre än
resultatet föregående år. Prognosen bygger på att utlovade statsbidrag om cirka 45 mnkr (som ännu
inte har beslutats) infrias. Det prognosticerade resultatet innebär en positiv budgetavvikelse på 246
mnkr och förklaras främst av högre generella statsbidrag, lägre avskrivningar, bättre finansnetto
samt prognosticerade överskott inom äldre- och för- och grundskoleverksamheterna.
Prognosen för UKF-koncernen resultat beräknas till 217 mnkr (228 mnkr). Umeå Folkets Husförening
lämnar en resultatprognos på −3 mnkr (1 mnkr). Minoritetsägda bolagens resultat beräknas bli 14
mnkr (15 mnkr). Resultatutveckling och prognos framgår i diagram 8.
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Diagram 8. Resultatutveckling och prognos för innevarande år
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Prognosen för kommunkoncernens investeringar för innevarande år beräknas till 2 628 mnkr (2 164
mnkr). UKF-koncernens prognos ingår i detta med 1 099 mnkr (1 187 mnkr) och kommunens
investeringar med 607 mnkr (961 mnkr). Kommunens prognos innebär att enbart cirka hälften av
beslutad investeringsram kommer att nyttjas. Umeå Folkets Husförening lämnar en prognos om 9
mnkr (26 mnkr). Minoritetsägda bolag lämnar en investeringsprognos om 913 mnkr. Den största
enskilda posten i kommunkoncernens investeringspost är färjan Aurora Botnia med 909 mnkr som
beräknas bli färdig nästa år.
Diagram 9. Nettoinvesteringar för helår och prognos för innevarande år
mnkr

2 628

2 400
2 000
1 600

1 851
1 608

1 519

1 200
800

Prognos

2 164

1 013
777

961

649

607

400
0
2016

2017

2018

Investeringar kommunkoncernen

Umeå kommun, delårsrapport, januari–augusti 2020

2019

2020

Investreingar kommunen

22 (36)

Förenklad förvaltningsberättelse

Balanskravsresultat
Umeå kommun redovisar ett positivt balanskravsresultat efter årets åtta första månader.
Balanskravsresultatet är periodens/årets resultat efter avdrag för realisationsvinster som har
uppstått vid försäljning av anläggningstillgångar och nyttjande/avsättning till
resultatutjämningsreserv. Kommunallagen föreskriver att om ett negativt balanskravsresultat
uppstår för ett räkenskapsår ska underskottet återställas de kommande tre åren.
Kommunstyrelsen prognostiserar att Umeå kommun kommer att redovisa ett positivt
balanskravsresultat för 2020.
Tabell 6. Balanskravsutredning
Utfall 2019-

Utfall 2018-

Utfall 202008-31

Prognos
2020-12-31

366

323

12-31
189

−1

−1

−

−18

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

−

−

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

−

−

−/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper

−

−

+/− Återföring av orealiserade vinster och förluster i

−

−

Balanskravsutredning (mnkr)
Periodens/årets resultat enligt resultaträkningen
− Samtliga realisationsvinster

värdepapper
= Periodens/årets resultat efter balanskravsjusteringar

189

12

−116

−

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

−

−

73

12

= Periodens/årets balanskravsresultat

365

322

30

13

− Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

365

12-31

322

13

Kommunfullmäktige har tidigare år beslutat att reservera medel till RUR år 2017 (163 mnkr) och 2019 (116 mnkr);
sammantaget 279 mnkr.
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Resultaträkning

Resultaträkning
mnkr

Not

Umeå kommunkoncern

Umeå kommun

2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31

Budget

Budget

Prognos

jan−aug
2020

2020

2020

Verksamhetens intäkter

2,3

2 798

3 050

1 061

1 129

966

1 459

1 504

Verksamhetens kostnader

2,3

−6 584

−6 778

−5 537

−5 530

−5 565

−8 561

−8 529

−682

−619

−300

−265

−331

−497

−451

−4 469

−4 347

−4 777

−4 667

−4 930

−7 599

−7 476

3

4 354

4 304

4 354

4 304

4 464

6 697

6 545

3

799

574

799

574

648

972

1 214

684

531

377

212

182

69

283

9

10

91

96

109

223

196

−107

−107

−101

−92

−144

−216

−156

587

432

366

216

147

77

323

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

589

432

366

216

147

77

323

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Minoritetsandel
Skatter
Årets resultat
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Balansräkning

Balansräkning
Mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror och licenser
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Pågående anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Minoritetsandel
Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Skuld investeringsbidrag
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,
SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
a) Pensionsförpliktelser som inte har
upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
b) Övriga ansvarsförbindelser

Not

Umeå kommunkoncern
2020-08-31 2019-12-31

Umeå kommun
2020-08-31 2019-12-31

74
15

78
11

10
0

11
0

14 426

13 912

6 572

5 968

2 024
4 324

2 082
4 442

544
372

1 202
353

210
102
21 175

213
132
20 870

321
6 492
14 311

323
6 566
14 423

370
1 152
452
1 974
23 149

288
1 121
682
2 091
22 961

234
697
1
932
15 243

172
605
1
778
15 201

589
279
8 483
9 351
0
1 240

404
163
8 197
8 764
0
1 209

366
279
3 886
4 531
0
587

189
163
3 813
4 165
0
550

10 454
48
2 056
12 558

10 798
48
2 142
12 988

8 760
63
1 302
10 125

9 074
48
1 364
10 486

23 149

22 961

15 243

15 201

7

7

0

0

2 428

2 440

2 428

2 440

157

157

1 494

1 494

3

4

5
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Översiktlig beskrivning av kommunens driftsverksamhet

Översiktlig beskrivning av kommunens driftsverksamhet
Tabell 7. Driftredovisning
Styrelse/nämnd
(mnkr)

2020
Budget
jan−aug

2020
Utfall
jan−aug

−2

−2

0

Kommunstyrelsen

−689

−648

Äldrenämnden
För- och
grundskolenämnden
Individ- och
familjenämnden
Tekniska nämnden

−743

Kommunfullmäktige

Fritidsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Personalnämnden
Valnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Kulturnämnden
Överförmyndarnämnden
Umeåregionens
räddningsnämnd
Gemensam IT-nämnd
Umeå-Skellefteå
Gemensam PA-nämnd
Umeåregionen
Verksamhetens
nettokostnad

2020
2019
BudgetUtfall
avvikelse jan−aug
jan−aug

2020
Budgetjan−dec

2020
Prognos
budgetavvikelse
jan−dec

2020
2019
Prognos Utfall
årsjan−dec
resultat

−2

−4

0

−4

−4

40

−568

−1 042

50

−992

−895

−712

31

−708

−1 118

40

−1 078

−1 054

−1 250

−1 203

47

−1 195

−1 986

30

−1 956

−1 900

−904

−897

7

−847

−1 359

6

−1 353

−1 280

−785

−758

27

−785

−1 202

3

−1 199

−1 200

−85

−91

−6

−89

−129

−8

−137

−134

−296

−294

2

−299

−482

1

−481

−463

−1

−1

0

−1

−1

0

−1

−1

0

0

0

−3

0

0

0

−3

−25

−26

−1

−26

−42

−1

−43

−40

−9

−7

2

−9

−15

1

−14

−14

−92

−91

1

−88

−144

1

−143

−138

−8

−8

0

−8

−13

0

−13

−12

−41

−39

2

−39

−62

0

−62

−57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

−4 930

−4 777

152

−4 667

−7 599

123

−7 476

−7 195

Nämndernas sammantagna utfall som det framkommer i verksamhetens nettokostnader är 4 777
mnkr (4 667 mnkr) per 31 augusti 2020. Detta är 110 mnkr högre jämfört med samma period
föregående år.
Nämnderna redovisar per 31 augusti 2020 ett utfall som är 152 mnkr lägre än budget (19 mnkr). Det
förklaras av att coronapandemin har medfört lägre kostnader än förväntat på grund av stängd,
inställd eller minskad verksamhet, samtidigt som staten har kompenserat för sjuklönekostnader.
Vidare har kostnader för avskrivningar och utrangeringar inom kommunstyrelsen minskat som en
konsekvens av kraftigt minskade investeringar under perioden.
De största budgetavvikelserna för årets åtta första månader har för- och grundskolenämnden (47
mnkr), kommunstyrelsen (40 mnkr), äldrenämnden (31 mnkr) och tekniska nämnden (28 mnkr).
Fritidsnämnden redovisar ett underskott på −6 mnkr per 31 augusti 2020.
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Översiktlig beskrivning av kommunens driftsverksamhet
Nämnderna har under de åtta första månaderna påverkats i olika grad av coronapandemin, vilket
präglar utfallet för perioden enligt ovan och prognosen för helåret.
Prognosen för helåret är att verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 7 476 mnkr. Det
medför en prognostiserad budgetavvikelse på 123 mnkr i lägre utfall än budget.
De nämnder som prognostiserar störst budgetavvikelse är kommunstyrelsen (50 mnkr),
äldrenämnden (40 mnkr), för- och grundskolenämnden (30 mnkr) och fritidsnämnden (−8 mnkr).
Kommunstyrelsens positiva budgetavvikelse förklaras främst av lägre avskrivningar än beräknat och
på att kommunens kostnader för arbetsgivaravgifter och pensioner beräknas bli lägre än budgeterat.
Äldrenämndens prognostiserade budgetavvikelse förklaras av att minskade och ökade insatser
orsakade av coronapandemin netto ger lägre kostnader. Statens kompensation för
sjuklönekostnader och bedömt belopp vid återsökning för merkostnader från Socialstyrelsen ingår i
prognostiserad budgetavvikelse.
För- och grundskolenämndens positiva budgetavvikelse förklaras främst av minskad verksamhet,
lägre vikariekostnader och statens kompensation för sjuklönekostnader till följd av coronapandemin.
Fritidsnämndens negativa budgetavvikelse på 8 mnkr förklaras främst av minskade intäkter på
badanläggningar och uthyrning på idrottshallar på grund av coronapandemin.
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Översiktlig beskrivning av kommunens investeringsverksamhet

Översiktlig beskrivning av kommunens investeringsverksamhet
Nettoutgiften för periodens investeringar uppgår till 266 mnkr (656 mnkr), vilket är en minskning
jämfört med föregående år med 59 procent. Budgetavvikelsen för kommunens investeringar under
årets åtta första månader uppgår till 500 mnkr. Detta kommer främst av förseningar/framflyttning av
fastighetsinvesteringar.
Prognosen för helåret är en nettoutgift för investeringar på 607 mnkr. Även fortsatt under året
kommer förseningar och framflyttade projekt på grund av coronapandemin att medföra att cirka
hälften av årets ramanslag (1 149 mnkr) kommer att nyttjas.
Kommunens största investeringar redovisas nedan uppdelat per färdigställda projekt respektive
pågående projekt. Vid redovisning av projektens investeringsbudget som beslutas av
kommunfullmäktige, har hänsyn tagits till ombudgeteringar som gjorts under perioden. I de fall
kommunfullmäktige har tagit ställning till en investering i ett kommunalt bolag, redovisas de nedan i
en separat tabell.
Investeringsbidrag har erhållits för följande investeringar. Bidragen framgår inte av tabellerna nedan:


från Trafikverket för investering i Vasaplan på 52 mnkr, som därefter gör ett överskott mot
budget på 4 mnkr



från Boverket för Maja Beskows grundskola på 49 mnkr, som därefter avviker med 32 mnkr
mot budget



för den nya råvaruterminalen Hillskär på 39 mnkr, som ger 8 mnkr i överskott mot budget



för Karusellen förskola på 2 mnkr, som därmed gör ett överskott på 5 mnkr



för Skärgårdsskolan på 3 mnkr, vilket reducerar underskottet till 15 mnkr



för Lundagård äldreboende på 10 mnkr, vars överskott därmed stiger till 25 mnkr.

För Katamarankajen väntar kommunen på att få 4 mnkr i investeringsbidrag.
Investeringsprocessen justerades i slutet på 2019 med införande i 2021 års budgetprocess, för att
uppnå en process som fokuserar på genomförbarhet och god ekonomisk hushållning.

28 (36)

Översiktlig beskrivning av kommunens investeringsverksamhet
Tabell 8. Investeringsredovisning för kommunen, färdigställda projekt14
Projekt färdigställda under
perioden

Budget från
Utfall från
start
start (sedan
(sedan 2007)
2007)

Avvikelse

Budget
2020

Utfall 2020

Avvikelse

Fritidsverksamhet
Västerteg 40:2 Umeå Arena

49

50

−1

0

1

−1

Haga förskola

71

47

24

1

1

0

Lundagård förskola

66

48

18

0

0

0

Teleskåpet förskola

48

38

10

9

3

6

Karusellen förskola

31

28

3

0

0

0

120

146

−26

8

−1

9

14

30

−16

1

0

1

55

111

−56

0

0

0

114

65

49

0

0

0

339

344

−5

0

1

−1

32

22

10

1

0

1

Maja Beskow grundskola

160

241

−81

0

0

0

Skärgårdsskolan, Holmsund

106

124

−18

0

13

−13

140

125

15

3

0

3

Förskoleverksamhet

Gator och vägar
GC-bro
Lundåkern−Bölesholmarna
Rådhusesplanaden, etapp 3
Vasaplan
Rådhustorget
Gymnasieutbildning
Maja Beskow gymnasiet
Individ och familjeomsorg
Operetten gruppboende
Utbildning F−9

Äldreomsorg
Lundagård äldreboende

14Tabellerna

innehåller inte investeringsprojekt som färdigställdes före aktuell redovisningsperiod, det vill

säga 2007−2019. Med dessa investeringsprojekt inkluderade uppgår den totala budgeten sedan 2007 till
13 027 mnkr och utfallet till 10 153 mnkr, vilket motsvarar en total nyttjandegrad av budget på 76 procent
(jämfört med 49 procent i tabellen).
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Översiktlig beskrivning av kommunens investeringsverksamhet
Tabell 9. Investeringsredovisning för kommunen, pågående projekt15
Pågående projekt

Budget från
Utfall från
start
start
(sedan 2007) (sedan 2007)

Avvikelse

Budget 2020

Utfall 2020

Avvikelse

Förskoleverksamhet
Böle förskola

64

44

20

26

19

7

7

14

−7

1

5

−4

Järnvägsgatan

10

12

−2

2

2

0

Timotejvägen

7

8

−1

7

4

3

18

11

7

9

7

2

90

121

−31

19

12

7

1

8

−7

1

8

−7

19

17

2

5

5

0

17

21

−4

8

16

−8

Sörfors skola

53

12

41

22

11

11

Vasslan 1

14

11

3

6

6

0

Bullmark 4:51

50

10

40

31

6

25

Gator och vägar
Katamarankajen

Individ och familjeomsorg
Backen 4:25
gruppbostäder
Kommungemensam
verksamhet/administration
Hillskär råvaruterminal
Parker
Södra Mariehemsängarna,
skogsåtgärder
Utbildning F−9
Renovering,
Carlshöjdsskolan
Vasaskolan

15

Tabellerna innehåller inte investeringsprojekt som färdigställdes före aktuell redovisningsperiod, det vill

säga 2007−2019. Med dessa investeringsprojekt inkluderade uppgår den totala budgeten sedan 2007 till
13 027 mnkr och utfallet till 10 153 mnkr, vilket motsvarar en total nyttjandegrad av budget på 76 procent
(jämfört med 49 procent i tabellen).
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Noter
Not 1. Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
samt rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer, med undantag för vad som anges
nedan för RKR R4 Materiella anläggningstillgångar och RKR R5 Leasing.
Tillämpade redovisningsprinciper i denna delårsrapport överensstämmer med de som tillämpades
vid upprättande av årsredovisning för 2019. Med anledning av införandet av LKBR 2019 har byte av
redovisningsprinciper genomförts från och med ingången av räkenskapsåret 2019.
Redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin:
Redovisning av extra generella statsbidrag
Extra generella statsbidrag som har erhållits i samband med coronapandemin redovisas enligt RKR:s
yttrande från september 202016. De extra generella statsbidrag som har beslutats under årets åtta
första månader har schablonmässigt redovisats med 1/12 per månad över räkenskapsåret.
Extra generella statsbidrag som har beslutats uppgår totalt till


riksdagsbeslut februari 2020: 21,7 mnkr



riksdagsbeslut juni 2020: 212,2 mnkr.

Staten har även aviserat ett bidrag till kommuner kopplat till de tillfälligt ändrade reglerna för
periodiseringsfond. Bidraget har beslutats först efter delårsrapportperiodens utgång, i samband med
budgetpropositionen för 2021 (september 2020). I delårsrapporten har några intäkter inte redovisats
för detta.
Redovisning av lämnade rabatter på hyra
Lämnade rabatter på hyror i samband med coronapandemin redovisas i den period som rabatten är
hänförlig till; enligt RKR:s yttrande från september 202017, vilket hänvisar till Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2020:1).
Redovisning av kostnadsersättningar
Redovisning av ersättning för sjuklönekostnader: Den ersättning som kommunen erhållit från staten
för sjuklönekostnader i samband med coronapandemin redovisas bland verksamhetens intäkter den
månad sjuklönekostnaden har uppstått.

16

Yttrande om vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin (RKR
september 2020)
17
Yttrande om vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin (RKR
september 2020).
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Noter
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats utifrån proportionell konsolidering
(klyvningsmetoden) från och med årsskiftet 2018/2019, förutom det undantag som beskrivs nedan
för Väven i Umeå AB. Klyvningsmetoden innebär att endast ägd andel av de kommunala
koncernföretagens18 räkenskapsposter medtas i de sammanställda räkenskaperna.
Den sammanställda redovisningen i Umeå kommunkoncern omfattar Umeå kommun och de bolag
där kommunen äger minst 20 procent i röstandel eller har ett varaktigt betydande inflytande. Den
sammanställda redovisningen utgår från underkoncernernas bokslut. Koncernredovisning i de
civilrättsliga koncernerna upprättas utifrån upprättade förvärvsanalyser med full konsolidering när
moderbolaget har en röstandel överstigande 50 procent i ett dotterbolag.
Koncerninterna mellanhavanden har eliminerats i de sammanställda räkenskaperna.
Intressebolaget Väven i Umeå AB konsolideras i den sammanställda redovisningen genom
kapitalandelsmetoden. Bolaget tillämpar IFRS-regelverket i sina räkenskaper, vilket innebär att en
annan värderingsprincip för tillgångar tillämpas i bolaget jämfört med i kommunen. Bolaget
konsolideras i Umeå kommunkoncern enligt kapitalandelsmetoden med åberopande av särskilda
skäl (LKBR 12:5), då en justering till kommunens tillämpade redovisningsregler hade medfört en
alltför komplicerad omvärdering och omräkning.
Undantag från RKR R4 Materiella anläggningstillgångar
Enligt rekommendationen ska restvärde och nyttjandeperiod för anläggningar omprövas
systematiskt. Rutinbeskrivningar för omprövning behöver arbetas fram för att uppfylla
rekommendationen fullt ut.
Undantag från RKR R5 Leasing
I denna delårsrapport avviker kommunen, i likhet med tidigare år, från rekommendationen RKR R5
Leasing. Kommunen gör undantaget då systemstöd saknas och att rekommendationen därmed inte
kan efterlevas fullt ut. Det gäller både klassificering av leasingavtal och redovisning av framtida

18

Ett kommunalt koncernföretag är enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2:5 §) en juridisk person
över vars verksamhet, mål och strategier kommuner har ett varaktigt18 betydande inflytande. Kommuner kan utöva ett
sådant inflytande själva eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Lagen säger också att ett
betydande inflytande ska anses finnas vid ett innehav av minst tjugo procent av rösterna i en juridisk persons beslutande
organ, om inte annat framgår av omständigheterna. Om inflytandet inte är betydande ska den juridiska personen ändå
anses vara ett kommunalt koncernföretag om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi.
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Noter
minimileaseavgifter på olika förfallotidpunkter; inom ett år, senare än ett år men inom fem år och
senare än fem år. Rekommendationen ska tillämpas vid redovisning av leasingavtal (hyresavtal)19.
I delårsrapporten klassificeras samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal och
leasingavgifterna fördelas linjärt över leasingperioden. Kulturförvaltningen hyr lokaler i fastigheten
Väven från bolaget Väven i Umeå AB. Hyresavtalet löper på 25 år och redovisas även det som
operationell leasing.
Principer för drifts- och investeringsredovisning
Kommunens drifts- och investeringsbudget bygger på en budget från fullmäktige med nettoanslag till
var och en av kommunens styrelse och nämnder. Under 2020 har tilläggsanslag eller
resultatöverföringar mellan nämnder beslutats av fullmäktige, se bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att utreda och därefter avveckla den interna köp- och
säljmodellen i Umeå kommun från 2016. Det innebär att kapitalkostnader inte fördelas internt utan
redovisas gemensamt för hela kommunen.
Kommunens drift- och investeringsbudget bygger på ett personalomkostnadspålägg på 39,15
procent och kapitalkostnader för avskrivning och ränta som baseras på en internränta om 2,5
procent.
På lönekostnader läggs ett personalomkostnadspålägg, som redovisas i internredovisningen för
styrelse och nämnders verksamheter. Skillnaden mellan faktiskt och kalkylmässigt
personalomkostnadspålägg redovisas centralt inom kommunstyrelsen.

Not 2. Säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten
Kommunens verksamheter varierar över året i omfattning och inriktning. Det gör att kostnader och
intäkter varierar under ett år, men på liknande sätt år från år. På samma sätt påverkar klimatet i
norra Sverige kommunens verksamheter över de olika årstiderna. Kommunstyrelsen och nämnderna
tar i arbetet med budget och prognoser hänsyn till sådana variationer.
I kommunen finns verksamheter som har sin mest intensiva period under sommarmånaderna. Detta
är fritidsverksamhet i utomhusbad och utomhusanläggningar, underhåll fastigheter, gator och vägar
samt parkverksamhet.

19

Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare enligt avtalade villkor under en avtalad period ger en

leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Leasingavtal kallas ibland hyresavtal, särskilt när det
gäller leasing (hyra) av fastighet.
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Verksamheter som har lägre verksamhet under sommarmånaderna är utbildningsverksamheten,
måltidsverksamhet inom utbildningsområdet, fritidsverksamhet i hallar och skidspår,
dagligverksamhet och träffpunkter inom individ- och familjeomsorgen.
Under vinterhalvåret ökar främst intäkter i krafthandeln och kostnader för uppvärmning av
fastigheter och vinterväghållning.
Utfallet utifrån ovan beskrivna säsongsvariationer gör att en större intäkts- och kostnadsmassa byggs
upp under en del av året.
Nivåer för intäkter och kostnader med säsongsvariationer kan påverkas av väderleken. Om det blir
en extremt snörik/snöfattig/kall vinter kan det påverka intäkts- och kostnadsmassan både uppåt och
neråt.
Säsongsvariationer av karaktären mer eller mindre aktivitet under sommarhalvåret är stabil sett över
tid, medan nivåer på säsongsvariationer som kan påverkas av väderleken varierar i storlek beroende
på hur vintern blir.

Not 3. Jämförelsestörande poster
Årets åtta första månader har präglats av coronapandemin, vilken medfört stora konsekvenser för
jämförelsen med föregående år och budget. En viss osäkerhet finns i lämnade uppgifter nedan mot
bakgrund av att det finns en komplexitet i orsakssamband, eftersom verksamheter inte har bedrivits
på samma sätt i pandemin som tidigare år.
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Tabell 10. Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande
poster (mnkr)

Beskrivning

Resultatpåverkan

Verksamhetens intäkter Entréintäkter inom badverksamheten (−3 mnkr)
är lägre för:
Uthyrning av lokaler till föreningar (−3 mnkr)
Summa lägre verksamhetsintäkter
Mindre/nerstängd
verksamhet som får till
konsekvens att anslag
inte har förbrukats

Verksamhetens
kostnader
ökar/minskar:

−3
−3
−6

Måltidsservice har haft lägre beläggning då gymnasieskolan var
stängd under halva vårterminen (3 mnkr i lägre kostnader)

3

Summa icke förbrukade anslag (lägre verksamhetskostnader)

3

Minskade resekostnader (−8 mnkr)

8

Minskade kostnader för utbildningar (−6 mnkr)
Minskade kostnader för färdtjänstverksamhet (−9 mnkr)
Högre sjuklönekostnader jämfört med ifjol (14 mnkr)
Ersättning från staten för högre sjuklönekostnader (38 mnkr i
kostnadsersättningar)
Kostnad för skyddsmateriel har ökat (främst inom IFN:s och ÄN:s
verksamheter) med cirka 10 mnkr.
Summa minskning netto av verksamhetens kostnader
Skatteintäkter

Generella statsbidrag
och utjämning

6
9
−14
38
−10
37

Kommunens skatteintäkter har ökat i lägre omfattning än förväntat,
men överstiger fjolårets intäkter. Förväntad ökning i skatteintäkter
låg i början av året på nivån 150−200 mnkr på helårsbasis. För årets
åtta första månader förväntades skatteintäkterna därför ligga ca
100−120 mnkr högre. I och med coronapandemin har
skatteunderlagsprognosen justerats ned under 2020; för Umeå
kommun med cirka 150 mnkr för helåret. Försämrad
skatteunderlagsprognos har påverkat resultatet för årets åtta första
månader negativt med cirka 110 mnkr.
Generella statsbidrag och utjämning har ökat mot bakgrund av de
beslut som riksdagen fattat med anledning av coronapandemin. För
årets åtta första månader innebär detta en ökning med cirka 150
mnkr. För helåret innebär detta en nettoökning med cirka 242 mnkr.
Netto resultateffekt jämförelsestörande poster

−110

150

74

Not 4. Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar
Under perioden har inga ändrade uppskattningar och bedömningar gjorts.

Not 5. Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser
Den förändring i väsentliga ansvarsförbindelser som har inträffat sedan årsskiftet är en minskning av
pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar med 12 mnkr.
Jämförelseårets siffror för pensionsåtagande har korrigerats med pensionsförpliktelsen tryggad i
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pensionsstiftelsen (110 mnkr). Nu redovisas beloppet inklusive denna pensionsförpliktelse både för
2019 och 2020.
Övriga ansvarsförbindelser redovisas till samma värde som vid årsskiftet, då några uppgifter per
2020-08-31 inte kan fås fram.
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