
Årsredovisning



Upabs uppdrag är att erbjuda välbelägna och  
attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkerings-
rörelse och parkeringsövervakning. Vår målsättning 
är att alla våra parkeringsplatser ska vara tydliga, 
tillgängliga och enkla att använda.

Som huvudansvarig för besöksparkeringen i cent-
rum bidrar vi till att skapa en attraktiv stadskärna.  
Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och  
förbättra stadsrummet och dess parkeringsmiljöer. 
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Upab gör en stor bedrift 
tillsammans under 2020

Digitala steg som underlättar vardagen
Parkeringsbranschen har likt andra transport- 
näringar påverkats kraftigt av pandemin. Vi ser 
lägre parkeringsintäkter buret av ett minskat res- 
ande i samhället. Korttidsparkering i form av ex- 
empelvis besöks- och rekreationsresor minskar 
kraftigt och har särskilt inneburit en utmaning  
för centrala parkeringar och våra parkeringshus  
i synnerhet.

Trots detta landar vi på ett positivt resultat för 
2020, även fast vi mött stora ekonomiska utma-
ningar. Det är en stor bedrift som hela Upab gör 
tillsammans. Det handlar om att genomgående 
arbeta både med intäkter och utgifter. Detta har 
varit ett arbete som vi inledde tidigt under året 
och som höll i hela vägen. Jag är extra stolt över 
alla medarbetare, deras insatser, lojaliteten och 
engagemanget. Särskilt under en tid då vi inte  
tillåts att träffas personligen men då vår interak-
tion och samarbete är minst lika viktigt, om inte 
ännu viktigare, än tidigare.

2020 har varit ett extraordinärt år med en global pandemi och alla dess konsekvenser på sam-
hället. Vi har fokuserat mycket på att upprätthålla säkerhet och hälsa för såväl våra anställda 
som våra kunder. Att minska riskerna för att Upabs personal smittas av covid-19 har därmed 
varit en prioriterad fråga. Jag är väldigt glad över att vi under året har haft en låg sjukfrånvaro 
på arbetsplatsen och således kunnat bibehålla god service till våra kunder genom pandemin.

Fler viktiga aktiviteter genomförs
Vi genomför flera viktiga aktiviteter under året 
som jag vill lyfta fram. Vi sätter bland annat en  
ny ekonomistyrningsmodell och färdigställer 
etapp två i vår utfasning av biljettautomater.  
Arbetet med att förbättra och förenkla parke- 
ringen för Umeåborna fortsätter genom digi- 
taliseringen. För att fortsatt kunna hantera  
parkeringen i Umeå på bästa möjliga sätt har  
vi också tecknat ett nytt hyresavtal för par- 
keringshuset Parketten.  

Behovet av laddpunkter i stadskärnan blir allt 
större. Vi har därför investerat i utökad laddinfra-
struktur i parkeringsanläggningen Nanna. Med 
20 nya laddstolpar hoppas vi kunna fortsätta 
utveckla parkeringsmöjligheter och uppmana till 
hållbara val. Vi rör oss allt närmare den smarta 
staden som vi Umeåbor vill leva i. Digitaliserings-
arbetet är något som fortsätter att genomsyra 
bolaget och har ett tydligt kundperspektiv som 
utgångspunkt. Detta är ett urval av projekt och 
investeringar för en stabil och långsiktig tillväxt. 

Vår VD har ordet

Den digitala transformationen fortsätter
Upab vill fortsättningsvis behålla en ledande  
position i denna snabbt utvecklande bransch.  
Vi möter ständigt digitala omställningar där nya 
verktyg och system introduceras. Vår digitala 
transformation kommer att fortlöpa och en digi- 
tal strategi för att nå uppsatta mål kommer vara  
i fokus. Detta gör vi med ett kundperspektiv där  
vi ser över förväntningar på oss och växlar så-
ledes upp vårt förbättringsarbete. Klimat- och 
hållbarhet kommer även fortsättningsvis att vara 
centralt - Hur kan vi på Upab på bästa sätt bidra 
till ett klimatneutralt Umeå?

Trots årets tuffa förutsättningar kan vi tillsammans 
glädjas över ett gott resultat och bra samarbeten 
under ett händelserikt 2020. Vi måste fortsätta  
förhålla oss till att vi är mitt i en pandemi som 
kommer att påverka oss under lång tid framöver.

Elin Pietroni 
VD 



7

Styrelsen är stolta över  
Upabs omställning 2020

Strategi för hållbar utveckling
Omvärlden och kundernas förväntningar är i stän-
dig förändring. Därför är det av högsta vikt att vi 
fortsätter med utvecklingen av Upabs erbjudande 
och därtill upplevelsen. En del i arbetet är de fort-
satta satsningar som görs inom digitalisering. Det 
ska vara enkelt och smidigt att parkera i Umeå 
och målsättningen är att alla digitaliserade par-
keringsplatser ska vara tydliga, tillgängliga och 
enkla att använda. 

I takt med ett ökat behov av fler laddpunkter i 
Umeå bygger vi successivt ut laddinfrastrukturen 
i Upabs parkeringsanläggningar. Tillsammans vill 
vi göra det enklare att förflytta sig utan utsläpp. 
Vi vill inte bara möjliggöra ett miljövänligare val av 
fordon, utan även tänka framåt kring hur vidareut-
vecklingen av parkeringshus kan göras mer multi- 
funktionella. Målsättningen är att hitta innovativa 
lösningar som är klimatsmarta och hållbara på 
lång sikt. Vi gör vårt yttersta för att uppmuntra 
alla Umeåbor till miljövänliga alternativ.

2020 har varit ett omskakande år fyllt av utmaningar. Ingen har lämnats oberörd av covid-19 
och dess inverkan på samhället. Upab arbetar för att göra Umeåbornas vardag enklare, men 
när vardagen förändras så påverkas även behovet av parkeringsmöjligheter. Under verksam- 
hetsåret har vi uppvisat ett starkt bolag med kompetent personal som ställer om när det 
behövs. Styrelsen är stolta över Upabs förändringsarbete och möjlighet att ställa om framåt, 
med stort kundfokus har vi en fortsatt stark finansiell utveckling på kort och lång sikt.

Vikten av ett gott samarbete
Upab har under 2020 arbetat med samarbeten 
som ska underlätta en omställning till ett mer 
hållbart resande. Parkeringshusen är viktiga  
för en levande stad med ökad tillväxt. Genom 
samverkan och samarbeten med andra aktörer  
är Upab med och bidrar till att utveckla Umeå i  
ett tidigt stadie. Den växande kommunens nya 
behov är en stor anledning till att Upab vill ligga 
i framkant och bidra till gröna omställningar. Att 
vara en nytänkande och aktiv samarbetspartner 
är viktigt för att kunna bidra positivt till Umeås 
utveckling. Vi i styrelsen, tillsammans med hela 
Upab, strävar efter att fortsättningsvis vara en 
aktör som främjar den positiva stadsutvecklingen.

Ett effektiviserat och kostnadsmedvetet år
Styrelsen blickar tillbaka på ett lärorikt år där Upab 
har lagt grunden för en ökad intern trygghet samt 
ett gemensamt fokus på bolagets väg framåt.  
Tillsammans har vi mycket vilja, erfarenhet och 

Styrelseordförande har ordet

kompetens vilket är en enorm resurs för den fram- 
tida utvecklingen. Vi ser fram emot att arbeta 
vidare med lärdomarna från verksamhetsåret 
som gått. Upab levererar ett gott resultat trots 
de rådande omständigheterna, för detta ska alla  
medarbetare ha en stor eloge. Tack vare ett 
starkt engagemang från hela bolaget fick vi detta 
år se flera positiva effekter. Årets åtgärder som 
effektiviserade bolaget, både kostnadsmässigt 
och strukturellt, är här för att stanna.

Vi i styrelsen ser fram emot ett fortsätt arbete 
med att utveckla, förnya och förbättra stads- 
kärnan och dess parkeringsmiljöer.

Mahmoud Chninou 
Styrelseordförande 



Utökad laddinfrastruktur  
i parkeringsanläggningen 
Nanna

Vi har investerat i utökad laddinfrastruktur i parkeringsanlägg-
ningen Nanna som ett led i ett hållbart Umeå. Vi ser ett ökat 
behov av laddning av el- och hybridbilar i centrum, något som vi 
är glada över att nu kunna tillgodose. Totalt har det tillkommit 20 
nya laddpunkter på plan 2 och pelarna har där målats gröna för 
att förtydliga att parkeringsplatserna gäller för laddfordon.  
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Nyheter

Utglesning av p-automater 
på gatumark

Användandet av parkeringsautomater har sjunkit drastiskt 
sedan möjligheten till mobil betalning infördes. Mobilfunk- 
tionen är en mycket uppskattad betalmetod av alla som parkerar.  
I början av året bestod ca. 80% av våra parkeringsintäkter av 
betalning via mobilen. Av den anledningen har vi valt att glesa ut 
parkeringsautomater längs gatumarksparkeringar på Haga, Väst 
på stan och Öst på stan. Vi har behållit parkeringsautomater på 
strategiska platser där behovet och användandet är störst. 

De borttagna p-automaterna har ersatts av informationsskyltar 
som förklarar var närmsta p-automat finns och hur den mobila 
betalningen går till. Om kunden väljer att betala parkeringen i en 
parkeringsautomat så gäller parkeringsbiljetten på alla avgifts- 
belagda gatumarksparkeringar inom området gul zon.



Under året har vi vidareutvecklat vår hemsida och 
lanserat en engelskspråkig version. På samma webb-
plats är det nu möjligt att välja den engelska versionen  
genom att trycka på språkväljaren i menyn. Detta är en 
viktig funktion för att göra vår hemsida mer tillgänglig-
hetsanpassad och användarvänlig. 

 
Engelsk hemsida
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Nyheter

Digitala p-automater  
på Campus

Som ett led i digitaliseringen har ett antal parkerings-
automater byggts om till digitala automater. I samband 
med detta gjordes även en utglesning på Campusområdet. 
Med de nya digitala parkeringsautomaterna behöver kunden 
inte gå tillbaka till sitt fordon för att lämna biljetten. Istället  
anges fordonets registreringsnummer och önskad parke- 
ringstid direkt i automaten. Här ersätts borttagna parkerings-
automater med informationsskyltar.

Höstljus lyser  
upp stadskärnan

Under november 2020 deltog vi i samarbetet Höstljus. Till- 
sammans med 13 ljusinstallationer i centrum lystes även 
parkeringshuset Nanna upp. Ljuspromenaden var öppen för 
alla Umeåbor och var mycket uppskattad. Höstljus är ett samar-
bete mellan Visit Umeå, Umeå kommun, Upab och Umeå Energi 
och syftade till att sprida glädje och trygghet i en annars mörk 
månad under ett speciellt år.

Foto: Fredrik Larsson.
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Ägardirektiv

 Ägardirektiv
för Umeå Parkerings AB  
perioden 2020 – 2022.

Kommunfullmäktige har fastställt företagspolicy för Umeå 
kommuns kommunala bolag vilken reglerar rela tionen mel-
lan Umeå kommunföretag AB som ägare och de helägda 
bolagens styrelser. Bolaget är ett helägt dotterbolag till 
Umeå Kommunföretag AB (UKF).

Det åligger bolag som omfattas av dessa ägardirektiv  
att se till att ägardirektiven följs av eventuella helägda  
dotterbolag och att eventuella delägda dotterbolag följer 
dessa ägardirektiv enligt vad som är rimligt utifrån ägar-
förhållandena genom att ägardirektiv upprättas för samt- 
liga dotterbolag.

1. Bolaget som en del av den kommunala  
organisationen
Bolaget ägs av Umeå Kommunföretag AB som ägs av 
Umeå kommun. Bolaget är en del av kommunens verk-
samhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bo-
lagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolags-
ordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa 
utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolags-
ordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan 
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- 
och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under upp-
sikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kom-
munens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad 

som anges i kommunstyrelsens reglemente. Lednings-
funktionen har i kommunen även förtydligats med en  
särskild företagspolicy (Företagspolicy för Umeå kommun).

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handling-
ar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen 
den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i sam-
råd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap.  
1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommu-
nala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot 
att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften ute- 
slutas. Bolaget ska i så fall uppge att uppgifter uteslutits.

5. Bolagets verksamhet och inriktning
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsord-
ningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet 
som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får  
ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med  
den kommunala kompetensen.

Bolaget ska i sin verksamhet:
• Värna om Umeå kommuns invånare
• Samverka med förvaltningar och övriga kommunala 

bolag i Umeå kommun
• Möjliggöra för innovation 
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Bolaget har till mål för sin verksamhet att tillhandahålla 
väl belägna och attraktiva parkeringsanläggningar, driva 
parkeringsrörelse och parkeringsövervakning.

Bolaget ska även övervaka de parkeringsvillkor inom 
Umeå kommun som fastställts av Tekniska nämnden  
och handlägga avtal med fastighetsägare om friköp av 
parkeringsplatser inom kommunen.

Bolaget ska på affärsmässiga grunder bedriva parke-
ringsverksamhet inom Umeå kommun. Verksamheten 
ska bedrivas med iakttagande av den kommunala kom- 
petensen och tillämpliga kommunalrättsliga principer 
på ett miljömässigt och företagsekonomiskt riktigt sätt.

Särskilt ägardirektiv
Stadskärnans attraktivitet och förnyelse är av vitalt intresse 
för hela stadens utveckling. Som regionalt köpcentrum har 
Umeå länge varit ”målpunkt” för ett mycket stort omland 
vad gäller handel och service. Parkeringstillgången utgör 
därvid både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor. 
För att uppnå de mål som antagits för stadens fortsatta 
utveckling gäller bland annat att stadsförnyelsen så långt 
som möjligt ska ske i partnerskap med andra aktörer. 
Vidare att stadskärnan ska befrias från onödig biltrafik i 
syfte att få en bättre stadsmiljö och att centrum även fort-
sättningsvis ska vara centrum för handel, service och en 
mångfald av kultur- och fritidsutbud.
Som huvudansvarig för besöksparkeringen i centrum har 
Bolaget därför en viktig roll vad gäller möjligheterna att med- 
verka till ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan.

Bolaget skall aktivt bidra till genomförande av intentio-
nerna i Umeå kommuns översiktsplan, fördjupning för 

centrala stan och Universitetsstaden samt verka för att 
förverkliga, det av kommunen fastställda, parkerings-
programmet.

Bolaget ska följa och i förekommande fall delta i kommu-
nens samhällsplanering.

6. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställ-
ning innan sådana beslut i verksamheten som är av prin-
cipiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget 
fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför 
uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en 
sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande 
krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

7. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, 
utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verk-
samheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det 
i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till 
grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt  
6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmanna- 
revisorns granskning.

8. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin gransk-
ningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på 

Ägardirektiv
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Ägardirektiv

ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kom-
munala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning 
finner brister i de avseenden som anges i första stycket 
ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina  
iakttagelser med kommunstyrelsen.

9. Övergripande mål
Bolaget ska stödja uppfyllandet av Umeå kommuns vision 
och övergripande mål. Umeå kommuns övergripande mål 
för år 2020–2023 är följande.
• Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk,  

kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen  
om 200 000 medborgare år 2050.

• Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha 
samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.

• Digitalt först! För att klara kompetensförsörjningen, för- 
bättra arbetsmiljö och ge bättre medborgarnytta ska 
de möjligheter som den digitala transformationen inne-
bär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns 
verksamhetsutveckling.

Bolaget ska vidare bedriva sin verksamhet i enlighet med 
följande mål.
•	 Klimat- och miljömål: Bolaget ska aktivt driva miljö- 

och klimatfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upp-
rätta mätbara mål som genom årsredovisningen följs 
upp årligen.

10. Ekonomiska mål
Verksamheten ska bedrivas utifrån vissa ekonomiska 
grundkrav som mäter lönsamheten och den finansiella 
styrkan. För precisering av de ekonomiska grundkraven 
fastställs följande ägarkrav:
-  Förräntningen bör för perioden ej understiga 30 procent 

per år.
-  Soliditeten bör under perioden ej understiga 20 procent 

per år.

De ekonomiska målen avser nuvarande verksamhet d.v.s. 
de innefattar ej investering i planerade nya parkeringshus.

Andra viktiga ekonomiska mål är kassaflöde och själv-
finansiering.

Definitioner
Förräntning på eget kapital
Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver

Soliditet 
Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver 
11. Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget  
om dess verksamhet.

Bolaget ska initiera möten med kommunen om om-
ständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets 
ställning och resultat per tertial. Bolaget ska därvid upp-
märksamma kommunen på viktigare omständigheter och 
förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
-  bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 

granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget 
ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst 
en gång per år.

Bolaget ska en gång per år, på Bolagsdagen, redovisa 
sitt arbete inför kommunfullmäktige.

Bolaget ska en gång per år redovisa sitt arbete inför 
kommunstyrelsen.

Bolaget ska en gång per år redovisa sitt arbete inför  
ägaren, UKF.
Ägardialogen ska utgå från dessa ägardirektiv och Bola-
get ska därför redovisa hur verksamheten i Bolaget har 
planerats och genomförts utifrån ägardirektiven. Bola-
get ska vid utgången av varje tertial rapportera uppnådd 
målupp  fyllelse för de särskilda ägardirektiv som meddelats 
Bolaget.
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12. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med  
strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren  
och budget för nästkommande räkenskapsår. Fast- 
 ställd verksamhetsplan och budget ska tillställas  
ägaren enligt företagspolicy.

13. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av 
kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av  
årsredovisning och delårsrapport.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av 
kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av  
kommunens budget. 

14. Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos Bolaget 
enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars 
offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offent- 
lighets- och sekretesslagen.

15. Arkivreglemente
Umeå kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Umeå kommun.

16. Bolagsstämma och styrelsemöten
Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad 

hålla bolagsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolags-
stämma ska ske.

Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 5 gånger per år.

Vid bolagsstämma och styrelsemöten ska Bolaget  
utvärdera hur verksamheten i Bolaget bedrivs med  
utgångspunkt från dessa ägardirektiv.

17. Företagspolicy
Bolaget skall följa den Företagspolicy som antagits  
av Kommunfullmäktige.

18. Finanspolicy
Samtliga helägda bolag inom UKF-koncernen ingår i 
Umeå Kommuns internbank och har att iaktta vad som 
stadgas i ”Riktlinjer för Umeå Kommunkoncernens finan-
siella verksamhet” som antagits av kommunfullmäktige.

19. Umeå kommuns övriga policys
Bolaget skall i huvudsak följa Umeå kommuns övriga  
policys men beslutar och antar egna där så är lämpligt.

20. Riktlinjer från Umeå Kommunföretags styrelse
Bolaget har att följa de instruktioner och riktlinjer för verk-
samheten som UKF:s styrelse beslutar även om särskilda 
ägardirektiv inte anmäls vid bolagsstämma.

21. Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen skall årligen, förslagsvis vid årets sista samman-
träde, utvärdera sitt eget och verkställande direktörens 
arbete under året. Utvärderingen skall sammanställas och 
tillsammans med lekmannarevisionens granskningsrap-
port tillställas moderbolaget.

Verkställande direktören skall inte vara närvarande vid 
denna överläggning.

22. Samråd med moderbolaget
Bolagets styrelse skall samråda med UKF vid tillsättande 
av VD samt därutöver samråda i frågor som är av särskild 
vikt för verksamheten.

Ägardirektiv



Förvaltnings- 
berättelse

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden 
Umeå Parkerings Aktiebolag ägs till 100% av 
Umeå Kommunföretag AB, org nr 556051-9562, 
Säte Umeå, som i sin tur är helägt av Umeå 
Kommun.

Information om verksamheten
Bolaget ska tillhandahålla väl belägna och at- 
traktiva parkeringsanläggningar, driva parkerings-
rörelse och parkeringsövervakning. 

Bolaget skall även övervaka de parkeringsvillkor 
inom Umeå kommun som fastställs av Tekniska 
nämnden, samt handlägga avtal med fastighets-
ägare om friköp av parkeringsplatser.

Bolaget ska på affärsmässiga grunder bedriva 
parkeringsverksamhet inom Umeå kommun.

Verksamheten skall bedrivas med iakttagande  
av den kommunala kompetensen och kommunal-
rättsliga principer på ett miljömässigt och företags-
ekonomiskt riktigt sätt.

Året	som	gått
Omsättningen har under året påverkats i hög 
grad p.g.a. coronapandemin. Korttidsparkering  

i centrum har berörts i störst omfattning och  
parkeringshusen i synnerhet.

Särskilda riskbedömningar, handlingsplaner och 
prognosuppföljningar med anledning av covid-19 
har genomförts löpande under året. Sjukfrånvaron 
hos Upabs personal har generellt varit låg och vi 
har kunnat säkra kritiska arbetsmoment och upp-
rätthålla god service genom pandemin. Bolaget 
följer löpande utvecklingen av pandemin och dess 
påverkan på verksamheten för att vid behov kunna  
aktivera ytterligare åtgärder.

Överlag har det mesta av bolagets planerade  
aktiviteter gått att genomföra. Nya områden 
med digitala parkeringstillstånd har startats upp. 
Biljett automater på gatumark har utrangerats 
enligt plan. En utrangering på universitetsom-
rådet har genomförts och kvarvarande auto-
mater har byggts om att bli fullt digitala. Upab 
har investerat i utökad laddinfrastruktur i parke-
ringsanläggningen Nanna. Ett nytt hyresavtal för 
parkeringsanläggningen Par ketten har tecknats 
för kommande 12 års-period.

Upabs ekonomistyrning har utvecklats med upp-
arbetande av en ny kodplan som implementerats 
från årsskiftet 2020/2021. Ytterligare så har en 
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Umeå Parkerings AB, org.nr 556131-0573
Styrelsen och verkställande direktören för 
Umeå Parkerings AB avger följande års-
redovisning för räkenskapsåret 2020.



15

Förvaltningsberättelse

satsning på digital transformation gjorts i verk-
samheten och en interim digital strateg har tagits 
in. En engelskspråkig version av Upabs hemsida 
har lanserats. Bygglovhandlingar för framtida par-
keringsanläggning i kv Muraren har förberetts för 
en dialog med Byggnadsnämnden och Bygglov.   

Miljö och hållbar utveckling
Genomförandet av projekten RUGGEDISED 
och Park4SUMP fortgår enligt plan. I projektet 
Sharing cities har genomförandet påverkats av 
pandemin genom att potentiella samarbeten och 
leveranser av system bromsats. Ett beslut om 
att ersätta faktiska pilottester av V2G (Vehicle 
to grid) i p-huset Nanna med simuleringar har 
tagits, vilket gör att data trots allt kommer att 
kunna levereras inom projektets tidsram. Arbe-
tet med hållbar projektering av parkeringsan-
läggningar har gjorts via investeringar i framtida 
parkeringshuset Muraren, samt via laddinfra-
struktursatsning i Nanna som genomförts under 
hösten 2020.

Företaget har sitt säte i Umeå.
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Omsättning, resultat och ställning

Omsättning, 
resultat och 

ställning

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Omsättning 84 228 90 835 87 055 79 457 67 746
Resultat efter avskrivningar 5 176 5 358 5 074 7 478 -1 801
Resultat efter finansiella poster 3 120 3 276 3 273 5 898 -3 526
Balansomslutning 146 470 149 154 141 425 144 773 135 295
Soliditet (%) 23,8 23,6 25,0 22,7 20,2
Avkastning på eget kap. (%) 8,9 9,3 9,6 19,6 -12,9
Avkastning på sysselsatt kap. (%) 3,9 4,3 4,3 6,6 -1,5
Avkastning på totalt kap. (%) 3,6 3,7 3,7 5,6 -1,3
Räntetäckningsgrad (ggr) 2 3 3 4 -1
Antal anställda 26 25 26 27 25

Nyckeltal avseende avkastning har justerats enligt nyckeltalsdefinitioner.
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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.



Omsättning, resultat och ställning

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
Balanserad vinst 26 771 412
Aktieägartillskott 0
Årets vinst 27 882
 26 799 294
  
Disponeras så att i ny räkning överföres 26 799 294

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.

Förändring av eget kapital (tkr)     

 	 Aktie-	 Reserv-	 Balanserat	 Årets	 Totalt
  kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 5 000 1 000 26 770 1 32 771
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:     1 -1 0
Årets resultat       28 28
Belopp vid årets utgång 5 000 1 000 26 771 28 32 799    
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Resultaträkning

Resultat- 
räkning

Tkr

Rörelsens intäkter

 Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Nettoomsättning  79 035 84 844
Övriga rörelseintäkter  5 193 5 991
  84 228 90 835

Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader  -56 753 -60 048
Personalkostnader 1 -15 909 -17 274
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

 -5 964 -6 530

Övriga rörelsekostnader  -426 -1 625
  -79 052 -85 477

   
Rörelseresultat  5 176 5 358

  
Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter  110 86
Räntekostnader  -2 166 -2 168
  -2 056 -2 082

Resultat efter finansiella poster  3 120 3 276

Bokslutsdispositioner 2 -3 079 -3 259

Resultat före skatt  41 17

Skatt på årets resultat  -13 -16

Årets	resultat  28 1
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Balansräkning

Balans- 
räkning

Tillgångar

19

Tkr  Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3 0 226

Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader och mark 4 107 982 111 770
Pågående ny- och ombyggnad 5 868 988
Förbättringsutgift på annans fastighet 6 144 632
Inventarier, verktyg och installationer 7 3 161 3 736
  112 155 117 126

Finansiella anläggningstillgångar   

Fordringar hos koncernföretag 8 22 726 19 044
Andel i bostadsrätt 9 826 826
Andelar i intresseföretag  60 60
  23 612 19 930
Summa anläggningstillgångar  135 767 137 282

Omsättningstillgångar   
Varulager m m   

Färdiga varor och handelsvaror  476 495

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  1 131 1 369
Fordringar hos koncernföretag  2 119 856
Aktuella skattefordringar 464 0

Övriga fordringar  3 036 4 167
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 477 4 985
  10 227 11 377
Summa omsättningstillgångar  10 703 11 872
SUMMA	TILLGÅNGAR  146 470 149 154
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

  

Långfristiga skulder 12    
Skulder till koncernföretag  0  66
Övriga skulder  94 570  96 527
Summa långfristiga skulder  94 570  96 593

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  7 302  6 381
Skulder till koncernföretag  4 590  5 414
Aktuella skatteskulder  0  590
Övriga skulder  1 068  1 224
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 483  3 102
Summa kortfristiga skulder  16 443  16 711

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  146 470  149 154

Tkr  Not 2020-12-31  2019-12-31

Eget kapital 10    

Bundet eget kapital     
Aktiekapital  5 000  5 000
Reservfond  1 000  1 000
  6 000  6 000
Fritt eget kapital     
Balanserad vinst eller förlust  26 770  23 436
Årets resultat  29  3 335
  26 799  26 771
Summa eget kapital  32 799  32 771
     
Obeskattade reserver 11 2 658  3 079
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Tkr

Den löpande verksamheten

 Not  2020-01-01
-2020-12-31

  2019-01-01
-2019-12-31

Resultat efter finansiella poster  3 120  3 276
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  6 390  8 155
Betald skatt  -16  0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

 9 494  11 431

     
Kassaflöde från förändring  
av rörelsekapitalet

    

Förändring av varulager och pågående arbete  0  72
Förändring av kundfordringar  208  395
Förändring av kortfristiga fordringar  1 408  1 155
Förändring av leverantörsskulder  -143  -3 166
Förändring av kortfristiga skulder  -527  -1 162
Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 440  8 725

Kassaflödes- 
analys

Kassaflödesanalys



Kassaflödesanalys
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Tkr

Investeringsverksamheten

 Not  2020-01-01
-2020-12-31

  2019-01-01
-2019-12-31

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 170  -2 386
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 170  -2 386
     
Finansieringsverksamheten     
Upptagna lån  -3 183  16 335
Erhållna (lämnade) koncernbidrag  -3 565  0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -6 748  16 335
     
Årets	kassaflöde  2 522  22 674
     
Likvida medel vid årets början     
Likvida medel vid årets början  30 686  8 012
Likvida medel vid årets slut  33 208  30 686
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas och redo-
visas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo- 
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på  
ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt in- 
komsten som intäkt när de väsentliga förmåner 
och risker som är förknippade med ägandet av 
varan har överförts från företaget till köparen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstill-
gångar redovisas till anskaffningsvärde  
minskat med ackumulerade avskrivningar  
enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent 
tillämpas:

Nyttjandeperiod
Maskiner och inventarier  5–10 år
Förbättringsutgift på annans fastighet  3–20 år
Bilar och andra transportmedel  5 år
Markanläggningar  20 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter 
med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen 
är byggnader och mark.

Ingen avskrivning sker på komponenten mark 
vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. 
Byggnaderna består av flera komponenter vars 
nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter 
har identifierats och ligger till grund för 
avskrivningen på byggnader:
Stommar  50–80 år
Stammar  40 år
El  40 år
Inre ytskikt  10 år
Styr & regler  20 år
Hiss  30 år
Ventilation  30 år
Sprinkler  20 år
Köksinredning  30 år
Värme  40 år
Badrum  30 år
Fönster & dörrar  40 år
Solceller  30 år

Noter

Noter
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Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaff-
ningsvärdet. Instrumentet redovisas i balans-
räkningen när bolaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas  
bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och bolaget har överfört i stort sett  
alla risker och förmåner som är förknippade  
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när förpliktelserna har  
reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redo-
visas som omsättningstillgångar till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för indivi-
duellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas  
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för trans- 
aktionskostnader. Skiljer sig det redovisade be-
loppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl 
finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess 
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljnings-
värde på balansdagen. Med nettoförsäljnings-
värde avses varornas beräknade försäljningspris 
minskat med försäljningskostnader. Den valda 
värderingsmetoden innebär att inkurans i varu-
lagret har beaktats.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom 
då underliggande transaktion redovisas direkt 
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter 
redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår samt den del av tidigare räken-
skapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. 
Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats 
som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram- 
tida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. 
Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatte- 
skulder och uppskjutna skattefordringar på tem-
porära skillnader som uppstår mellan bokförda 
respektive skattemässiga värden för tillgångar och 
skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan beta-
las med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräk-
nas utifrån gällande skattesats på balansdagen. 
Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. 
Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell 
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld 
som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att av-
dragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade 
reserver.

Noter
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Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda i form av löner, betald  
semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner  
redovisas i takt med intjänandet. Beträffande 
pensioner och andra ersättningar efter avslutad 
anställning klassificeras dessa som avgiftsbe-
stämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 
Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till 
anställda.

Avgiftsbestämda planer 
För avgiftsbestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till en separat oberoende ju-
ridisk enhet och har inga förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas 
med kostnader i takt med att förmånerna intjänas  
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för 
när premier erläggs.

Förmånsbestämda pensionsplaner 
För förmånsbestämda pensionsförpliktelser har 
företaget en förpliktelse att lämna överenskomna 
ersättningar till nuvarande och tidigare anställda. 
Företaget bär i allt väsentligt risken att ersättning-
arna kommer att kosta mer än förväntat (aktuariell 
risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna 
avviker från förväntningarna (investeringsrisk). 
Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna 
är överförda till ett annat företag. Förmånsbe-
stämda pensionsplaner redovisas i enlighet med 
de förenklingsregler som finns i K3 kap. 28 punkt 
18–22. Upab tryggar pensioner genom överföring 
av medel till en pensionsstiftelse. En avsättning 

redovisas endast om stiftelsens förmögenhet  
värderad till marknadsvärde understiger förplikt- 
elsen. Överstiger stiftelsens förmögenhet för- 
pliktelsen får inte någon tillgång redovisas.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner.

Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade 
aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i 
utbyte redovisas direkt i eget kapital.

Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en 
minskning av eget kapital när beslut om åter- 
betalning fattats.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital i procent av balansomslut-
ningen. Med justerat eget kapital avses beskattat 
eget kapital samt den s. k. ”eget kapitalandelen” 
av obeskattade reserver.

Avkastning på eget kapital (%) 
Resultatet efter finansiella poster i procent av 
genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 
Resultat efter finansiella poster plus räntekost- 
nader i procent av genomsnittligt sysselsatt  

kapital. Med sysselsatt kapital avses balans-
omslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder inklusive uppskjuten skatt i obeskattade 
reserver.

Avkastning på totalt kapital (%) 
Resultat efter finansiella poster plus räntekost- 
nader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Räntetäckningsgrad (ggr) 
Resultat efter finansnetto plus finansiella kost- 
nader av finansiella kostnader.

Noter



2020 2019

Medelantalet anställda 
Män 13 13
Kvinnor 13 12

26 25

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 377 1 264
Övriga anställda 10 179 10 043
 11 557 11 307

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 484 141
Pensionskostnader för övriga anställda 673 661
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 3 496 3 740
 4 653 4 542

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 50 % 50 %
Andel män i styrelsen 50 % 50 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 % 40 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 % 60 %

Not 1    Anställda och personalkostnader

Noter
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2020 2019

Förändring av överavskrivningar 421 306
Lämnade kc-bidrag -3 500 -3 565
 -3 079 -3 259

Avtal om avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid om sex (6) månader från VD:s sida och tolv (12) månader från företagets sida.  
Vid uppsägning från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner som gäller vid uppsägningstidpunkten. 
Utbetalningstakten styrs av VD:n. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster från ny anställning. Vid uppsägning från verkställande direktörens  
sida utgår inget avgångsvederlag.

Not 3
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 739 739
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

739 739

Ingående avskrivningar -513 -267
Årets avskrivningar -226 -246
Utgående ackumulerade avskrivningar -739 -513

Utgående redovisat värde 0 226

Not 2 Not 4   Byggnader och mark
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 158 912 158 087
Inköp 403 851
Försäljningar/utrangeringar 0 -25
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

159 315 158 912

   
Ingående avskrivningar -47 143 -43 005
Försäljningar/utrangeringar 0 22
Årets avskrivningar -4 190 -4 160
Utgående ackumulerade avskrivningar -51 333 -47 143
   
Utgående redovisat värde 107 982 111 770
   
Taxeringsvärden byggnader 91 800 91 800
Taxeringsvärden mark 34 019 34 019
 125 819 125 819

Noter

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten

Bokslutsdispositioner



2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 21 463 23 732
Inköp 837 655
Försäljningar/utrangeringar -2 821 -2 924
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

19 479 21 463

   
Ingående avskrivningar -17 727 -18 509
Försäljningar/utrangeringar 2 688 2 357
Årets avskrivningar -1 280 -1 574
Utgående ackumulerade avskrivningar -16 319 -17 727
   
Utgående redovisat värde 3 161 3 736

2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar på koncernkonto 33 208 30 686
Långfristig skuld koncernföretag -10 482 -11 642
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

22 726 19 044

Utgående redovisat värde 22 726 19 044

Noter

2020-12-31 2019-12-31

Ymer projektering phus 13 13
Muraren projektering phus 721 671
Pågående renovering 134 304
 868 988

  

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 331 5 331
Inköp 97  
Försäljningar/utrangeringar -4 795

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

634 5 331

   
Ingående avskrivningar -4 699 -4 360
Försäljningar/utrangeringar 4 502  
Årets avskrivningar -293 -339
Utgående ackumulerade avskrivningar -490 -4 699
   
Utgående redovisat värde 144 632

Not 5    Pågående nyanläggningar och  
förskott avseende materiella anläggningar

Not 6    Förbättringsutgift på annan fastighet

Noter
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Not 7    Inventarier, verktyg och installationer

Not 8    Fordringar hos koncernföretag



Not 11    Obeskattade reserverNot 9    Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 826 826
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

826 826

   
Utgående redovisat värde 826 826

2020-12-31

Förslag till vinstdisposition   
Styrelsen föreslår att till förfogande  
stående vinstmedel:

  

   
Balanserad vinst 26 771  
Aktieägartillskott 0  
Årets vinst 28  
 26 799  

Disponeras så att   
i ny räkning överföres 26 799  

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 1 227 1 648
Periodiseringsfond 2018 1 431 1 431

2 658 3 079
Skatteeffekt av schablonränta
på periodiseringsfond

2 2

2020-12-31 2019-12-31

Långfristiga skulder som förfaller senare än 
ett år men före fem år

11 049 11 266

Långfristiga skulder som förfaller senare än 
fem år

88 207 94 728

 99 256 105 994
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Not 12    Långfristiga skulderNot 10    Disposition av vinst eller förlust

Noter



31

Revisionsberättelse

Revisions- 
berättelse
Till Bolagsstämman i  
Umeå Parkerings AB,  
org.nr 556131-0573

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Umeå  
Parkerings AB för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild av Umeå Parkerings 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Umeå 
Parkerings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisonsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års- 
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig- 
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bola-
gets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att  
avveckla verksamheten. 
 
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed  
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen. 
 
Som en del av en revison enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga  

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror  
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför  
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa ris-
ker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
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oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effekti-
viteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningar i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser base-
ras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fort-
sätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydande  
brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Umeå Parkerings AB för räkenskapsåret 
2020-01-01–2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinster enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Umeå 
Parkerings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelningen innefattar detta bland annat en 

bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för- 
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekono- 
miska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras  
på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och  
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta  
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet  
kunna bedöma om styrelseledamoten eller verkställ- 
ande direktören i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,  
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktie-
bolagslagen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrel-
sens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
 
Umeå den 31 mars 2021 
Ernst & Young AB

Joakim	Åström
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2020
Vi, av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lek-
mannarevisorer, har granskat Umeå Parkerings 
AB:s verksamhet. Vi har biträtts av KPMG i vår 
granskning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten be- 
drivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägar- 
direktiv och beslut samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar  
är att granska verksamhet och kontroll samt pröva  
om verksamheten bedrivits i enlighet med full-
mäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, 
kommunallagen, kommunens revisionsreglemen-
te och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning  
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund  
för bedömning och prövning.

Under året har särskilda granskningar genomförts 
om samverkan i kommunkoncernen samt grund-
läggande granskning. Granskningarna har redo- 
visats i separata revisionsrapporter som har sänts  

till bolagets styrelse. Vi har även träffat bolagets 
ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte 
att bedöma om bolagets verksamhet har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi genomläst 
styrelseprotokoll och andra väsentliga lednings-
dokument samt årsredovisningen för 2020.

Med utgångspunkt från våra granskningar bedö-
mer vi sammantaget att bolagets verksamhet har 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer där-
till att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Umeå, mars 2021

Ulla-Britt Lindholm
Lekmannarevisor
   
Ewa Miller
Lekmannarevisor

Till fullmäktige i Umeå kommun 
Till årsstämman i Umeå Parkerings AB 
Org nr 556131-0573
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