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För kännedom: 
Kommunfullmäktiges presidium 

Granskning av långsiktig finansiell planering 

På vårt uppdrag har KPMG granskat ändamålsenligheten i kommunens långsiktiga finansiella 
planering. Granskningen har ingått i revisionsplanen för 2018. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

- Löpande följa och styra nettokostnadernas utveckling mot måluppfyllelse vad gäller 
god ekonomisk hushållning. Ett av kommunens finansiella mål med bäring på god 
ekonomisk hushållning är resultat på 1-2% i förhållande till skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag och utjämning. 

Månadsvis upprätta långsiktiga prognoser över resultat- och balansräkningar, för att 
få en kontinuitet i den finansiella planeringen. Rapporterna ska naturligtvis "hänga 
ihop" inbördes och dessa kommer då att ge en klar bild över vilka ekonomiska effek-
ter och konsekvenser strategiska beslut i samband med den långsiktiga finansiella pla-
neringen får. Simuleringar bör göras av nettokostnadsutveckling, invånarantal, demo-
grafi, inflation m m. 

- Löpande bevaka marknadslägen och konjunkturskiftningar vad gäller mark- och lä-
genhetspriser framåt i tiden. Detta med anledning av detta områdes stora väsentlighet 
för kommunen beaktat bl a kommande stora infrastrukturinvesteringar och byggande 
av bostäder. 

- Löpande upprätta och uppdatera resultaträkningar och kassaflödesanalyser på längre 
sikt med prognoser framåt i tiden över exploateringsverksamheten. Förseningar och 
förskjutningar i tiden leder till att även flödena för intäkter och kostnader förskjuts i 
tiden, ofta med konsekvensen att utgifter för infrastruktur inträffar innan intäkter er-
hålls för markförsäljningar. Även markpriserna fluktuerar, med efterfrågan på hyres-
och bostadsrätter. Utvecklingen den senaste tiden har varit att priserna inte bara stag-
nerat utan sjunkit. En annan aktuell utveckling är att marknadsräntorna börjat stiga 
vilket på sikt kan få mycket stor påverkan på byggkostnader, bostäder, hyror och där-
med markpriser men även på kommunens egen resultaträkning och kassaflöde. 

Mer detaljerade kalkyler över Barkarby bör redovisas för fullmäktige. En summarisk 
sammanställning med inkomster på 11 miljarder kr och utgifter på 11 miljarder är inte 
tillräckligt för ledning och styrning av ett så stort projekt. 

- Fortsätta arbetet med att fokusera på möjliga avyttringsobjekt vad gäller olika typer 
av tillgångar. Avyttring av tillgångar är ett sätt på vilket låneskuldens ökning kan be-
gränsas. 

- Analysera takten i och omfattningen på tillväxten. Hur mycket kan kommunen växa? 
Vilka begränsningar finns? Målsättningen kan vara att hitta en rätt uttänkt strategi uti-
från olika vägar framåt och hur kommunen ska agera vid olika typer av scenarier som 
kan tänkas uppstå. 

Analysera vilka tillgångar kommunen ska äga av det som behöver nyinvesteras. 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Järfälla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska den långsiktiga fi-
nansiella planeringen i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunen bedriver ett i huvudsak 
ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell planering. Vi bedömer även att det 
är tydligt uttryckt att det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för 
ekonomin samt att ledningsstrukturen i kommunen ger förutsättningar för samordning 
av planering och utveckling för att nå fullmäktiges finansiella mål med inriktning mot 
god ekonomisk hushållning. 
Vi bedömer även att kommunen har en organisation som ger förutsättningar att hantera 
den långsiktiga utvecklingen inklusive finansieringen av välfärden. Med de stora inve-
steringar som kommer att behövas under lång tid framöver måste finansieringen plane-
ras proaktivt och utifrån olika scenarier. Diskussion måste föras på politisk nivå med 
stöd av analyser och kalkyler från tjänstemän.  
Resultatet för 2018 exklusive exploateringsverksamhet är dock endast 11 mkr, väsent-
ligt lägre än budget, finansiellt mål och god ekonomisk hushållning. Resultatet från ex-
ploateringsverksamhet är 148 mkr mot budgeterade 630 mkr, en negativ avvikelse med 
-482 mkr. Under åren 2016-2018 har kommunens totala nettoinvesteringar överstigit 
vinsterna från markförsäljningar med totalt 1,4 miljarder kr.  
Utifrån vad som framkommit i granskningen, nettokostnadsutvecklingen och resultatet 
för 2018 och de förskjutningar i tiden som uppstått inom exploateringsverksamheten re-
kommenderar vi kommunen att: 

• Löpande följa och styra nettokostnadernas utveckling mot måluppfyllelse vad 
gäller god ekonomisk hushållning. Ett av kommunens finansiella mål med bä-
ring på god ekonomisk hushållning är resultat på 1-2% i förhållande till skattein-
täkter och generella statsbidrag och utjämning. 

• Månadsvis upprätta långsiktiga prognoser över resultat- och balansräkningar, 
för att få en kontinuitet i den finansiella planeringen. Rapporterna ska naturligt-
vis ”hänga ihop” inbördes och dessa kommer då att ge en klar bild över vilka 
ekonomiska effekter och konsekvenser strategiska beslut i samband med den 
långsiktiga finansiella planeringen får. Simuleringar bör göras av nettokostnads-
utveckling, invånarantal, demografi, inflation m m. 

• Löpande bevaka marknadslägen och konjunkturskiftningar vad gäller mark- och 
lägenhetspriser framåt i tiden. Detta med anledning av detta områdes stora vä-
sentlighet för kommunen beaktat bl a kommande stora infrastrukturinveste-
ringar och byggande av bostäder. 

• Löpande upprätta och uppdatera resultaträkningar och kassaflödesanalyser på 
längre sikt med prognoser framåt i tiden över exploateringsverksamheten. För-
seningar och förskjutningar i tiden leder till att även flödena för intäkter och 
kostnader förskjuts i tiden, ofta med konsekvensen att utgifter för infrastruktur 
inträffar innan intäkter erhålls för markförsäljningar. Även markpriserna fluktue-
rar, med efterfrågan på hyres- och bostadsrätter. Utvecklingen den senaste ti-
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den har varit att priserna inte bara stagnerat utan sjunkit. En annan aktuell ut-
veckling är att marknadsräntorna börjat stiga vilket på sikt kan få mycket stor 
påverkan på byggkostnader, bostäder, hyror och därmed markpriser men även 
på kommunens egen resultaträkning och kassaflöde.  

• Mer detaljerade kalkyler över Barkarby bör redovisas för fullmäktige. En sum-
marisk sammanställning med inkomster på omkring miljarder kr och utgifter på 
omkring 10 miljarder är inte tillräckligt för ledning och styrning av ett så stort 
projekt. 

• Fortsätta arbetet med att fokusera på möjliga avyttringsobjekt vad gäller olika 
typer av tillgångar. Avyttring av tillgångar är ett sätt på vilket låneskuldens ök-
ning kan begränsas.  

• Försöka att utmana sig själva vad gäller den långsiktiga finansiella planeringen 
och t ex tänka i banor som; Vad är rätt nivå? Hur mycket kan vi växa? Vilka be-
gränsningar finns? Hur hittar vi rätt? Målsättningen kan vara att hitta en rätt ut-
tänkt strategi utifrån olika vägar framåt och hur kommunen ska agera vid olika 
typer av scenarier som kan tänkas uppstå. 

• Analysera vilka tillgångar kommunen ska äga av det som behöver nyinvesteras.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Järfälla kommun växer snabbt. I Barkarbystaden och Veddesta m fl områden har pla-
nerats för 30 000 nya bostäder. Befolkningen väntas öka från 78 000 invånare till 116 
000 invånare 2030. Ny tunnelbana byggs, delfinansierad av kommunen. Som del av en 
större överenskommelse har kommunen erhållit mark. Den stora inflyttningen leder 
även till behov av samhällsfastigheter som nya förskolor och skolor samt äldreboenden 
m m.  
För Järfällas långsiktiga finansiella planering spelar infrastrukturrelaterade frågor en 
betydande roll. Det blir en expansion med en gigantiskt utbyggd infrastruktur. 
 
Den s k Stockholmsöverenskommelsen med tillhörande tunnelbaneavtal innebär en 
förlängning av tunnelbanans blå linje från Akalla med ytterligare två stationer, Barkar-
bystaden och Barkarby station. Vid Barkarby station blir det även en busstation. SJs 
fjärrtåg kommer också att stanna vid denna station. Järfälla kommun har i o m överens-
kommelsen åtagit sig att bygga ca 14 000 st bostäder fram till år 2032. Dessa bostäder 
ska byggas i ett s k influensområde räknat från tunnelbanans sträckning. Två områden 
är aktuella i detta sammanhang, Barkarbystaden samt Veddesta. 
I en grov kalkyl har kommunen bedömt att Barkarbystaden kommer att kunna generera 
inkomster på ca 11 miljarder kr och utgifter på ungefär samma nivå. Inkomsterna kom-
mer främst från markförsäljningar och utgifterna avser framför allt investeringar i infra-
struktur.  
Kostnaden för nyproduktion är hög. Priserna för den mark som ska säljas och finansi-
era investeringarna har den senaste tiden sjunkit. Efterfrågan på bostadsrätter har 
minskat något i takt med nybyggnationen i Storstockholm. Risker i ekonomiska kalkyler 
finns i både mark- och produktionspriser och i förseningar i detaljplaner och även i möj-
lig mättad marknad.  
Projektet Förbifart Stockholm med bygget av ny motorväg kommer också att påverka 
kommunen under en rad kommande år. 
De ökade skatteintäkter som kommer genom en ökad befolkning ska finansiera de 
ökade driftskostnaderna för ökade volymer i verksamheterna. Även den demografiska 
utvecklingen påverkar hela kommunsektorn med bland annat högre andel och högre 
antal äldre med ökade behov av omsorg. Denna demografiska utveckling ska också fi-
nansieras.  
Den totala ekonomiska kalkylen påverkas av marknadspriser för mark och byggentre-
prenader, marknadsräntor, miljöfrågor och omfattningen på utbyggnaden m m. Ekono-
min för enskilda år påverkas av bland annat takten i utbyggnaden.  
Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys för 2018 bedömt att risken för osä-
kerhet i ekonomin är stor och att en granskning bör göras av kommunens långsiktiga 
finansiella planering.  
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
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2.2 Syfte och granskningsfrågor 
Syftet med projektet har varit att granska kommunens långsiktiga finansiella planering.  
Inom ramen för det övergripande syftet har följande frågor avsetts att besvaras:  
- Vilka långtidsprognoser finns över kommunens ekonomi utöver vad som framgår av 
Mål och Budget? Fem år? Tio år?  
- I de långtidsprognoser som finns, beaktas  

o Befolkningstillväxt  

o Demografiska förändringar  

o Skatteintäkter  

o Pensionskostnader  

o Ökade behov av omsorg 

o Behov av investeringar i förskolor, skolor, omsorgsboenden, infrastruktur etc  

o Försäljning av tillgångar  

o Upplåning och räntekostnader  

o Effekterna av de korrigeringar som sker av gamla exploateringsprojekt  

- Hur kommer kommunens balansräkning att se ut om fem år? Om tio år?  
- Hur utförs fullmäktiges finansiella mål och hur arbetar KS och nämnder för att nå de 
finansiella målen?  
- Hur aktuell är den resursfördelningsmodell som ligger till grund för budget och treårs-
plan och hur beaktar modellen kommunens kraftiga befolkningstillväxt och förändringar 
i demografi?  
- Hur ser kommunens finansiella nyckeltal ut i förhållande till jämförbara kommuner?  
- Övriga frågor som är relevanta för den övergripande frågeställningen.  

2.3 Avgränsning 
Granskningen har riktats in mot specifika områden och förhållanden och hur dessa be-
aktas i den långsiktiga finansiella planeringen. 
Granskningen avser förhållandena vid granskningstidpunkten 2018. 

2.4 Ansvariga nämnder/styrelse 
Granskningen berör i första hand Kommunstyrelsen som övergripande ansvarig för 
kommunens ekonomi. 

2.5 Revisionskriterier 
Granskningen har utgått ifrån av fullmäktige fattade beslut rörande mål och uppdrag 
som berör området. 



 

 6 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Järfälla kommun 
 Granskning av långsiktig finansiell planering 
Rapport 
 2019-04-11 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 
- Intervjuer med tjänstemän.  
- Insamling av relevanta dokument.  
- Insamling av ekonomisk information.  
- Analyser.  
- Skriftlig och muntlig avrapportering. 

2.7 Uppdragsansvar och kvalitetssäkring 
Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportens faktainne-
håll. Bo Ädel har stått för KPMGs interna kvalitetsgranskning av rapporten. 

3 Granskningens resultat 
3.1 Organisation m m 

Utifrån de uppdrag som finns och som beslutats av kommunfullmäktige har olika s k 
styrgrupper bildats i kommunen. Styrgrupper finns för bl a investeringsprojekt och styr-
ningen av dessa (arbetar bl a med att fastställa tydliga sätt att styra investeringar på), 
för integration, för skolutveckling, för expansion samt för exploatering. Det finns för öv-
rigt dels en fastställd investeringsbudget, dels en fastställd exploateringsbudget. 
 
I styrgruppen avseende exploatering följs exploateringsområde för exploateringsom-
råde utifrån respektive projekts tidshorisont, praktiska aspekter samt ekonomi. I styr-
gruppen för exploatering ingår bl a exploateringschef och olika projektledare. En vä-
sentlig fråga när det gäller exploateringsprojekt är när intäkterna kommer. Vad gäller 
de olika intäkterna från exploateringsverksamheten gäller följande: 
 

• Intäkter från markförsäljning – intäktsförs i samband med tillträdet. 
• Detaljplaneintäkter – fakturering sker kvartalsvis. När fakturan ställs ut sker in-

täktsföring. Plankostnadsavtalen reglerar vad kommunen kan fakturera för, men 
vanligtvis är det internt nedlagda timmar för detaljplanearbetet samt vidarefaktu-
rering av utredningskostnader som faktureringen avser. 

• Investeringsbidrag – erhålls från privata byggbolag och intäktsföring av dessa 
sker enligt den s k matchningsprincipen (i samma takt som avskrivning sker på 
de olika anläggningarna). Detta avser den investering som görs i infrastruktur.  

• Gatukostnadsersättning – kommer att bli aktuellt under 2019. 

 
I styrgruppen för expansion ingår samhällsbyggnadsdirektör, projektledare för Barkar-
bystaden, exploateringschef samt berörda förvaltningschefer. När det gäller området 
expansion bedöms det som mycket viktigt att samtliga verksamheter i kommunen är in-
formerade och uppdaterade. Kalkylen för Barkarbystaden har sitt ursprung från 2016, 
men denna uppdateras löpande. Grovt gäller att intäkter och kostnader ska uppgå till 
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omkring 10 miljarder kronor vardera. Marken där Barkarbystaden byggs ägs av Järfälla 
kommun, medan marken i Veddestaområdet ägs av många privata fastighetsägare. 
Det finns ett långsiktigt mål om att de bostäder som byggs i Barkarbystaden och i Ved-
desta ska ha en fördelning på 30 % hyresrätter och 70 % bostadsrätter. I samband 
med granskningstillfället byggs för tillfället ca 50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter. 
Detta eftersom en marknadsmässig nedgång inträffat under 2017-2018. 
 
I styrgruppen för expansion sker genomgång av samhällsutvecklingen som på olika 
sätt påverkar Järfälla kommun. Målet är att styra kommunens verksamheter på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån detta och såväl praktiska, ekonomiska som tidsaspekter är 
viktiga i detta avseende. Ett av den nya majoritetens vallöfte var att ”bromsa” byggan-
det i Järfälla kommun. I och med detta kommer en översyn/revidering av hela det s k 
influensområdet från tunnelbanans sträckning att ske. Framtida projekt inom det s k in-
fluensområdet är eventuell lokalisering av Försvarsmaktens högkvarter (förstudie ska 
göras), det s k Kilenkrysset (där tanken är att många företag ska flytta in), planering av 
nytt sjukhus (Hemsö tillsammans med Capio), ytterligare arbetsplatser, bygge av bro 
över motorvägen (d v s E18) samt det s k Barkarby Science där olika tekniska lös-
ningar ska testas genom att olika företag samverkar. Styrgruppen avseende expansion 
träffas 2-3 gånger per termin. Minnesanteckningar upprättas vid mötena. 
 
Från 2019 kommer kommunen att tidigarelägga sin budgetprocess. Kommunfullmäk-
tige kommer att besluta om Mål och Budget redan i juni 2019. Tidigare har budgetbe-
slut fattats på hösten.  
 
Ekonomidirektören sitter med i investeringsstyrningsgruppen och även i expansions-
gruppen. Ekonomidirektör och finanschef träffar projektchefen för Barkarbystaden och 
exploateringschefen för kommunens övriga delar ungefär varannan månad. Den eko-
nom som ansvarar för kontroll och uppföljning av kommunens exploateringsverksam-
het har regelbunden kontakt med de personer som arbetar med de olika exploaterings-
projekten i kommunen. Detta gäller främst med de olika projektledarna. Månadsuppfölj-
ningar sker nästan varje månad. Det finns en målsättning om att exploateringsverk-
samheten i kommunen inte får gå med förlust något enskilt år. 

3.2 Finansiella mål med bäring på god ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål med bäring på god ekonomisk hus-
hållning. 
 

• Kommunen ska redovisa ett resultat på minst 1 % av skatteintäkter samt gene-
rella statsbidrag och utjämning, men ska sträva efter ett resultat på 2 %. 

• Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden ska öka över tid.  

3.3 Ekonomiska rapporter och nyckeltal 
Prognoser avseende resultaträkningar och balansräkningar finns fram t o m 2021.  
Dessa framgår enligt nedan, hämtat från Mål och budget 2019-2021, samt preliminärt 
bokslut för 2018: 
 



 

 8 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Järfälla kommun 
 Granskning av långsiktig finansiell planering 
Rapport 
 2019-04-11 

Resultaträkning, mnkr Bokslut 2017 Utfall 2018 Budget 2019 Plan 2020
Verksamhetens nettokostnader -3 650,0 -3 864,1 -3 497,9 -3 495,4
Skatteintäkter 3 213,6 3 348,5 3 503,6 3 663,4
Generella statsbidrag och utjämning 682,7 708,6 757,4 745,6
Verksamhetens resultat 246,3 193,0 763,1 913,6
Finansiella intäkter 34,0 15,2 11,6 9,6
Finansiella kostnader -31,1 -48,7 -44,8 -47,5
Resultat efter finansiella poster 249,2 159,5 729,9 875,7
Extraordinära poster -177,0
Årets resultat 72,2 159,5 729,9 875,7
 varav exploateringsredovisning 145,4 148,0 680,4 795,7
Årets resultat exkl exploaterings-
netto och extraordinära poster 103,8 11,5 49,5 80,0
Resultat i % av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och 2,7% 0,3% 1,2% 1,8%

 
 

 
 
 
 
 
Kring kassaflödesanalys finns det dokumenterat budget 2019 samt planer för 2020-
2021 i Mål och Budget 2019-2021. Vad gäller kassaflödesanalys finns även längre pla-
ner som i nuläget sträcker sig fram till 2030. Materialet följer den gängse uppställ-
ningen för kassaflödesanalysen med delområdena Löpande verksamhet, Investe-
ringsverksamheten samt Finansierings-verksamheten. Nedan framgår prognostise-
rad kassaflödesanalys fram till och med 2024. 
 
 
 
 

Balansbudget mnkr Bokslut 2017 Utfall 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
Tillgångar
Anläggningstillgångar 6 935,2 7 774,5 8 478,4 9 167,9 9 867,2
Omsättningstillgångar 535,6 667,2 565,0 565,0 565,0
Summa tillgångar 7 470,8 8 441,7 9 043,4 9 732,9 10 432,2
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 3 018,0 3 177,5 3 947,0 4 823,0 5 787,0
Avsättningar 1 267,2 1 377,0 1 224,0 1 042,0 896,0
Skulder
Långfristiga skulder 182,8 233,4 200,0 210,0 220,0
Långfristiga banklån 1 880,0 2 080,0 2 750,0 2 725,0 2 580,0
Kortfristiga skulder 922,3 1 023,8 922,4 932,9 949,2
Kortfristiga banklån 200,0 550,0 0,0 0,0 0,0
Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 7 470,3 8 441,7 9 043,4 9 732,9 10 432,2
Ansvarsförbindelse, pensioner 1 503,4 1 459,8 1 433,9 1 397,0 1 372,5
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Vad gäller investeringar finns som Bilaga 1 till Mål och Budget en investeringsbudget 
för åren 2019-2022. För respektive styrelse/nämnd finns en uppställning per investe-
ringsprojekt. Nedan framgår planerade investeringar fram t o m år 2022: 
 
Mnkr 2019 2020 2021 2022 Totalt
Investeringar, exploateringsverksamhet
Inkomst (VA och avfall) 55,7 81,4 151,8 52,4 341,3
Utgifter (gata, park, VA) -665,3 -749,9 -548,2 -371,4 -2334,8
Nettoutgifter -609,6 -668,5 -396,4 -319,0 -1993,5
Övriga investeringar
Barn- och ungdomsnämnden, nya 
förskolor och skolor -90,0 -218,4 -303,2 -276,0 -887,6
Barn- och ungdomsnämnden, övrigt -51,7 -110,0 -72,8 -11,8 -246,3
Kompetensnämnden -6,1 0,0 -8,0 0,0 -14,1
Socialnämnden -4,0 -7,2 -7,0 -4,0 -22,2
Familjerättsnämnden -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4
Kultur- demokrati och fritid -52,5 -21,6 -39,0 -0,3 -113,4
Tekniska nämnden, exkl fastighet -357,1 -243,9 -166,0 -143,0 -910,0
Tekniska nämnden, fastighet -228,3 -128,0 -117,3 -25,1 -498,7
Kommunstyrelsen -73,0 -71,0 -66,0 -66,0 -276,0
Summa -862,8 -800,2 -779,4 -526,3 -2968,7
Investeringsutgifter totalt -1528,1 -1550,1 -1327,6 -897,7 -5303,5
Investeringsutgifter netto -1472,4 -1468,7 -1175,8 -845,3 -4962,2  
Vidare finns en upprättad tidsaxel för planering av förskolor och skolor. I denna anges 
vilka projekt som är aktuella fram till och med 2026. 

Plan Plan Plan Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kassaflöde, belopp i mnkr
Löpande verksamhet
Årets resultat, verksamhet 49 80 92 108 115 120
Markförsäljningar 680 796 872 852 879 587
Avskrivningar 249 265 265 292 318 335
Övriga poster 30 20 27
Kassaflöde löpande verksamhet 1008 1161 1256 1252 1312 1042
Investeringsverksamhet
Investeringar materiella anl tillg -561 -520 -507 -700 -700 -700
Investeringar, exploatering -396 -434 -258 -319 -192 -191
Kassaflöde investeringsverksamhet -957 -954 -765 -1019 -892 -891
Finansieringsverksamhet
Förändring låneskuld 150 -25 -145 -162 -480 -211
Förändring långfr skulder och avs -152 -182 -146 62 60 60
Förändr långfr fordringar -200 -133
Kassaflöde finansieringsverksamhet -2 -207 -491 -233 -420 -151
Årets kassaflöde 49 0 0 0 0 0
Likvida medel årets början 51 100 100 100 100 100
Likvida medel årets slut 100 100 100 100 100 100
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För exploateringsverksamheten finns motsvarande prognoser som också sträcker sig 
fram t o m 2022. Uppdelning har skett avseende drift (omsättningstillgång) och investe-
ringar (anläggningstillgång) enligt nedan: 
 

Mnkr Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summa
Drift (omsättningstillgång)
Intäkter 738,4 828,9 909,5 887,9 3364,7
Kostnader -58,0 -33,2 -37,4 -35,7 -164,3
Nettointäkter, drift 680,4 795,7 872,1 852,2 3200,4
Investeringar (anläggningstillgång)
Inkomster 55,7 81,4 151,8 52,4 341,3
Utgifter -665,3 -749,9 -548,2 -371,4 -2334,8
Nettoutgifter, investering -609,6 -668,5 -396,4 -319,0 -1993,5
Summa exploateringsnetto 70,8 127,2 475,7 533,2 1206,9  
 
Utfallet för exploateringsverksamhet och kommunens totala skattefinansierade investe-
ringar har under perioden 2016-2018 uppgått till: 
 

 
 
Övriga investeringar kan i sammanhanget avse t ex förskolor, skolor, äldreboenden 
och andra s k samhällsfastigheter. 
Under perioden har således kommunens totala nettoinvesteringar överstigit vinsterna 
från markförsäljningar med totalt 1,4 miljarder kr.  
 

3.4 Befolkningsprognoser och bostadsbyggnadsprognoser 
Vad gäller befolkningsprognoser hämtar kommunen material från SCB två gånger om 
året, en gång på våren och en gång på hösten. Det är relativt stora förändringar i pro-
gnoserna från gång till gång. Det finns en grupp inom kommundirektörens stab som 
gör en bedömning av befolkningsprognosen innan denna skickas till företaget 

Markförsäljningar 2016 2017 2018 Totalt
Intäkter 386 166 172 724
Kostnader -18 -21 -24 -63

368 145 148 661
Investeringar infrastruktur
Inkomster 64 33 36 133
Utgifter -73 -80 -119 -272

-9 -47 -83 -139

Övriga nettoinvesteringar skattefinansierade -653 -567 -718 -1 938

Netto -294 -469 -653 -1 416



 

 11 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Järfälla kommun 
 Granskning av långsiktig finansiell planering 
Rapport 
 2019-04-11 

Statisticon i Uppsala. Utbyte sker med andra avdelningar inom kommunen, bl a är re-
presentanter som svarar för samhällsbyggnadsfrågor delaktiga i detta arbete då befolk-
ningsprognosen även utgör underlag för den bostadsbyggnadsprognos som tas fram. 
Arbetet leder också fram till bedömning om det finns behov att göra ytterligare och där-
med tätare befolknings- respektive bostadsbyggnadsprognoser.  
 
Olika uppdelningar finns i befolkningsprognosen bl a vad gäller kön, ålder samt olika 
geografiska områden. En betydande faktor framåt vad gäller befolkningsprognosen är 
att antalet äldre, d v s 85+ kommer att öka mycket om 5-6 år. Befolkningsprognosen 
avser åren 2018-2030 och innehåller bl a prognoser om antalet födda och döda samt 
inflyttade och utflyttade fram till år 2030. Det finns vidare diagram över antalet barn, 
ungdomar, vuxna och äldre fram till år 2030 samt även fördelning mellan kvinnor och 
män.  
 
För bostadsbyggnadsprognosen finns uppdelning mellan enbostads- respektive flerbo-
stadshus.  Även s k specialboenden ingår i prognosen. Materialet utgör även un-
derlag/grund för vilka behov som kommer att finnas vad gäller bl a förskolor, skolor, 
äldreboenden, infrastruktur m m. 

3.5 Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 
När det gäller skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning erhåller kommu-
nen material i en Excel-fil varannan månad från SKL. Hänsyn tas sedan till kommunens 
egen befolkningsprognos när slutliga prognoser görs.  
 
Nedan framgår prognos för de olika delposterna vad gäller skatteintäkter samt gene-
rella statsbidrag och utjämning fram t o m 2025. 
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Belopp i tkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Skatteintäkter 3 364 028 3 534 910 3 639 401 3 839 240 4 030 416 4 230 639 4 441 389 4 760 315
Inkomstutjämnings-
bidrag/-avgift 383 165 428 995 430 543 428 833 450 280 566 754 649 610 636 685
Kostnadsutjämning 180 098 182 450 144 296 152 010 151 933 250 115 198 690 176 760
Reglerings-bidrag/-
avgift 11 963 54 823 88 439 89 561 66 928 43 806 18 036 -10 549
Strukturbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0
Införandebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0
LSS-utjämning -33 213 -30 633 -31 215 -31 808 -32 413 -33 664 -34 637 -35 542
Summa intäkter 3 906 042 4 170 544 4 271 464 4 477 836 4 667 145 5 057 650 5 273 088 5 527 669
Slutavräkning 2017 
korrigering -10 896
Slutavräkning 2018 -4 639 0
Slutavräkning 2019 -49 965
Fastighetsavgift 111 089 115 029 118 964 118 964 118 964 118 964 118 964 118 964
Summa intäkter 
(inkl. avräkning)+f-
skatt 4 001 595 4 235 608 4 390 428 4 596 800 4 786 109 5 176 614 5 392 052 5 646 633
Skatteintäkter 3 348 493 3 484 945 3 639 401 3 839 240 4 030 416 4 230 639 4 441 389 4 760 315

Gen. Stb o utj 653 103 750 663 751 027 757 560 755 692 945 975 950 663 886 318

 

3.6 Låneskuld, soliditet & pensionsskuld 
I nuläget uppgår kommunens låneskuld till ca 2 860 mnkr. Soliditeten inklusive samtliga 
pensionsåtaganden uppgår till ca 20 %. 
 
Järfälla kommun har KPA som pensionsförvaltare. Analys över pensionsskuldens stor-
lek, sammansättning samt prognostiserade utveckling beställs tre gånger om året, per 
den siste april, per den siste augusti samt per den siste december. Uppbokning sker i 
kommunens redovisning utifrån uppgifterna i detta underlag. 
 
I september 2017 beställde kommunen långtidsberäkningar avseende pensionsåtagan-
den för perioden 2017-2057 från KPA. Uppdraget var att värdera Järfälla kommuns 
pensionsskuld, framtida pensionskostnader och pensionsutbetalningar i enlighet med 
gällande pensionsbestämmelser och nuvarande regelverk (RIPS07). Syftet var vidare 
att beräkna hur pensionsskulden, pensionskostnaderna och pensionsutbetalningarna 
kommer att utvecklas på lång sikt (40 år). En undersökning gjordes också av effekterna 
av införandet av fullfonderingsmodellen i den kommunala redovisningen. Den nya la-
gen om kommunal bokföring och redovisning som gäller från den 1 januari 2019 inne-
håller dock inte någon fullfonderingsmodell eller krav på sådan. Dokumentet innehåller 
bl a diagram över pensionsskuldens utveckling i fasta priser, pensionskostnader i fasta 
priser, likviditetsbelastning i fasta priser samt pensionskostnader i förhållande till skat-
teintäkter inkl utjämning.  
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Vidare finns det analyser kring hur stor påfrestning utbetalningarna från ansvarsförbin-
delsen får på den kommunala ekonomin samt hur pensionsskulden beräknas påverkas 
av ökade livslängder. Dokumentet innehåller även beräkningsmetod och antaganden 
samt en beskrivning av pensionsplaner. 

3.7 Systemverktyg 
För några exploateringsprojekt används systemet Antura, men andra system används 
också, såsom t ex Microsoft Power Project för projekt Barkarbystaden. Ekonomisk rap-
portering i form av utfall, budget och prognos sker i systemet Hypergene. I samband 
med granskningstillfället har framkommit att kommunen har som ambition att få in inve-
sterings- och exploateringsdelarna i systemet Hypergene för att kunna få en bättre hel-
hetsbild över kommunens ekonomi. 

3.8 Jämförelser med andra kommuner 
Jämförelser sker med andra kommuner vad gäller olika indikatorer och nyckeltal, bl a 
finns visst material att hämta i statistikdatabasen Kolada. För pensionsskulden gör 
kommunen jämförelser med samtliga kommuner i Stockholms län. Vad gäller låneskuld 
görs jämförelse med jämförbara kommuner i Stockholms län.  
 
KFI – Kommunforskning i Västsverige genomförde för något år sedan en analys och 
presenterade en ”Finansiell profil” för Järfälla kommun 2015-2017. Rapporten är en fi-
nansiell jämförelse av kommunerna i Stockholms län. Av rapporten framgår att den är 
ett komplement till den traditionella finansiella eller ekonomiska analys som återfinns i 
varje kommuns årsredovisning. Till skillnad från den traditionella analysen i årsredovis-
ningen, som huvudsakligen beskriver utvecklingen över tid, fokuserar denna rapport i 
första hand på att analysera var kommunen befinner sig finansiellt och hur den har ut-
vecklats i förhållande till övriga kommuner i Stockholms län de senaste tre åren.  
 
Modellen som har använts utgår från dels fyra finansiella perspektiv som är; 
 

• Lång sikt, kapacitet 
• Kort sikt, beredskap 
• Kontroll 
• Risk 

och dels åtta finansiella nyckeltal som är; 
 

• Skattefinansiering av investeringar 
• Genomsnittligt resultat – 3 år 
• Resultat före extraordinära poster 
• Budgetföljsamhet 
• Skattesats 
• Soliditet 
• Finansiella nettotillgångar 
• Kassalikviditet 
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Av rapporten framgår att kommunerna i Stockholms län fortsätter att förbättra sin resul-
tatnivå och finansiella ställning. Det genomsnittliga resultatet för kommunerna i Stock-
holms län i förhållande till verksamhetens kostnader förbättrades mellan 2015 och 
2017 med 1,0 procentenhet och uppgick 2017 till 4,0 %. Detta bidrog till att soliditet och 
kassalikviditet stärktes mellan 2016 och 2017, vilket i sin tur innebar ett stärkt finansiellt 
handlingsutrymme inför framtiden för kommunerna. Anledningen till de starka resulta-
ten var bl a omfattande engångsintäkter i form av bl a riktade statsbidrag samt även re-
lativt stora realisationsvinster från försäljningar av tillgångar. 
 
I rapporten finns sedan en rad tabeller och diagram. Vad gäller Resultat före extraor-
dinära poster i förhållande till verksamhetens bruttokostnader låg Järfälla på ett 
snitt på 6,5 % jämfört med medelsnittet på 3,7 %. Här ska poängteras att större delen 
av Järfällas resultat dessa år utgjordes av markförsäljningar och beroende på vad man 
vill mäta i jämförelsen är detta nyckeltal allt mellan relevant och meningslöst, vår kom-
mentar. 
 
Vad gäller investeringsvolym i relation till verksamhetens nettokostnader låg Jär-
fälla på ett snitt på 24 % jämfört med medelsnittet på 14 %. För nyckeltalet skattefi-
nansieringsgrad av investeringar (resultat före extraordinära poster plus avskriv-
ningar i relation till investeringar) låg Järfälla på ett snitt på 60 % jämfört med me-
delsnittet 83 %. Vad gäller soliditeten hade Järfälla en soliditet för åren 2015-2017 på 
13 %, 20 % respektive 20 %. Medelsnittet under samma tidsperiod uppgick till 21 %, 24 
% respektive 25 %. Det soliditetsmått som används är det där hänsyn tas till samtliga 
pensionsförpliktelser och särskild löneskatt.  
För nyckeltalet Kassalikviditet (omsättningstillgångar i relation till kortfristiga 
skulder) hade Järfälla en kassalikviditet för åren 2015-2017 på 46 %, 39 % respektive 
42 %. Medelsnittet under samma tidsperiod uppgick till 117 %, 109 % respektive 102 
%. Nyckeltalet omfattar inte exploateringstillgångar som bokförts som omsättningstill-
gångar, d v s som avser att säljas. Det bör här framhållas att Järfällas redovisade låga 
likviditet under de tre aktuella åren inte inneburit att kommunen haft likvida problem. 
 
Vad gäller finansiella nettotillgångar (samtliga finansiella tillgångar som kommu-
nen beräknas omsätta på tio års sikt, d v s omsättningstillgångar, långfristiga- 
placeringar och fordringar samt kort- och långfristiga skulder relaterat till verk-
samhetens kostnader) låg Järfälla för åren 2015-2017 på -57 %, -55 % respektive -58 
%. Medelsnittet för samma tidsperiod uppgick till -14 %, -17 % respektive -20 %. Rap-
porten innehåller även jämförelser kring skattesats, borgensåtaganden samt budgetfölj-
samhet.  
 
Sammanfattningsvis görs bedömningen kring Järfällas finansiella profil att kommunen 
är starkare än snittet för kommunerna i Stockholms län vad gäller långsiktig handlings-
beredskap och kontroll. Det två övriga perspektiven, riskförhållande och kortsiktig 
handlingsberedskap är svagare relativt genomsnittet. Järfällas finansiella utveckling har 
under den studerade treårsperioden resulterat i en stärkt finansiell profil. 
 
Som en avslutande kommentar nämns att Järfälla har ett kontrollerat och stabilt läge. 
Resultatnivån bör bibehållas till runt 3 % i förhållande till verksamhetens bruttokostna-
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der för att möta förväntade framtida utmaningar. Detta kommer också att stärka kom-
munens balansräkning och ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar 
och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. Bedömning görs att det är av största 
vikt att kommunen, om man har möjlighet, behåller sitt finansiella utrymme, eftersom 
de närmaste åren förväntas bli tuffa. Stora satsningar behöver ske inom barnomsorg, 
skolor, äldreomsorg, VA, annan infrastruktur m m de kommande åren. 

3.9 Övrigt 
I Järfälla kommun finns en kommunledningsgrupp som leds av kommundirektören. I 
kommunledningsgruppen ingår även ekonomidirektör, kommunikationschef, barn- och 
ungdomsdirektör, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör, kultur- och fritidsdirektör, 
bygg- och miljödirektör, socialdirektör, personaldirektör, samhällsbyggnadsdirektör, av-
delningschef verksamhetsstöd och medborgarservice, VD Järfällahus, VD Järfälla Nä-
ringsliv samt utredare/sekreterare. Kommunledningsgruppen svarar för samordning 
och prioritering av kommungemensamma frågor så att kommunen utvecklas i positiv 
riktning och uppnår sina mål. Vidare stödjer gruppen kommundirektören och gruppens 
medlemmar i sina respektive uppdrag. Gruppens huvuduppgifter är att samordna, prio-
ritera och stödja. 
 
Kommunen har arbetat mycket med kompetensförsörjning de senaste åren, bl a har en 
kompetensförsörjningsplan tagits fram. Genomgång skedde av olika yrkeskategorier 
och hur det ser ut några år framåt i tiden innan planen fastställdes. I samband med 
granskningstillfället framgår att kommunen i nuläget inte upplever att det finns några re-
kryteringsproblem.  
 
Vad gäller försäljning av tillgångar finns det ett uppdrag i Mål och Budget 2019-2021 att 
översyn ska göras av samtliga verksamhetslokaler för att avgöra vilka objekt som kan 
vara aktuella för försäljning. Uppdraget har även funnits tidigare år, men kommunen 
har inte mäktat med detta. 
 
Grundliga analyser sker av volymer och prognostiserade förändringar kring dessa. 
Detta avser främst Barn- och ungdomsnämnden samt Socialnämnden. Ingen generell 
uppräkning sker av budgetanslag, istället är fokus särskilda satsningar förutom de vo-
lymförändringar som är aktuella. 
 

3.10 Kommentarer 
Genomgång av väsentliga områden med avseende på den långsiktiga finansiella pla-
neringen har skett ovan. Vi bedömer att kommunen bedriver ett i huvudsak ändamåls-
enligt arbete vad gäller långsiktig finansiell planering. 
Vi vill dock poängtera att kommunen, beaktat de stora investeringarna och de stora ex-
ploateringsområdena som är aktuella de kommande åren, noga bör analysera dessas 
effekt på t ex kassaflöden, räntekostnader samt behov av upplåning framåt i tiden. De 
planerade investeringarna och den planerade exploateringen framöver kommer att ha 
stor betydelse för om kommunens finansiella mål med bäring på god ekonomisk hus-
hållning kommer att kunna uppfyllas. 
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Vad gäller jämförelser kommuner emellan där KFI-rapporten utgör en av dessa är det 
viktigt att ta i beaktande att kommunerna i Stockholms län har väldigt olika förutsätt-
ningar i storlek och demografi m m. Järfälla har de senaste åren haft stora intäkter från 
markförsäljningar. Resultatet exklusive dessa intäkter är mycket lågt och väsentligt 
lägre än det mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige fastställt. Vidare tilläm-
par Järfälla principen att inte göra avskrivning på vägkroppar vilket får stor betydelse 
för framtida kostnader i förhållande till de kommuner som tillämpar annan princip. 
Kassaflödet påverkas dock inte. 
Stor påverkan på den framtida ekonomin och det finansiella utrymmet har givetvis Jär-
fälla kommuns markinnehav och de möjligheter till expansion detta innebär.  
Järfälla kommun har även ett stort teoretiskt övervärde i beståndet av bostadsfastig-
heter som ägs av Järfällahus AB. 
En stor utmaning för kommunen är den relativt sett svaga skattekraften. 

4 Bedömning och rekommendationer 
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunen bedriver ett i huvudsak 
ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell planering. Vi bedömer även att det 
är tydligt uttryckt att det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för 
ekonomin samt att nuvarande ledningsstruktur i kommunen ger förutsättningar för sam-
ordning av planering och utveckling för att nå fullmäktiges finansiella mål med bäring 
på god ekonomisk hushållning. 
Vi bedömer även att kommunen har en organisation som ger förutsättningar att hantera 
den långsiktiga utvecklingen inklusive finansieringen av välfärden. Med de stora inve-
steringar som kommer att behövas under lång tid framöver måste finansieringen plane-
ras proaktivt och utifrån olika scenarier. Diskussion måste föras på politisk nivå med 
stöd av analyser och kalkyler från tjänstemän.  
Resultatet för 2018 exklusive exploateringsverksamhet är dock endast 11 mkr, väsent-
ligt lägre än budget, finansiellt mål och god ekonomisk hushållning. Resultatet från ex-
ploateringsverksamhet är 148 mkr mot budgeterade 630 mkr, en negativ avvikelse med 
-482 mkr. 
Utifrån vad som framkommit i granskningen, nettokostnadsutvecklingen och resultatet 
för 2018 och de förskjutningar i tiden som uppstått inom exploateringsverksamheten re-
kommenderar vi kommunen att: 

• Löpande följa och styra nettokostnadernas utveckling mot måluppfyllelse vad 
gäller god ekonomisk hushållning. Ett av kommunens finansiella mål med bä-
ring på god ekonomisk hushållning är resultat på 1-2% i förhållande till skattein-
täkter och generella statsbidrag och utjämning. 

• Månadsvis upprätta långsiktiga prognoser över resultat- och balansräkningar, 
för att få en kontinuitet i den finansiella planeringen. Rapporterna ska naturligt-
vis ”hänga ihop” inbördes och dessa kommer då att ge en klar bild över vilka 
ekonomiska effekter och konsekvenser strategiska beslut i samband med den 
långsiktiga finansiella planeringen får. Simuleringar bör göras av nettokostnads-
utveckling, invånarantal, demografi, inflation m m. 
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