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Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander 
(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
Kommunkoncernen 
Kommunkoncernens externa bruttoupplåning 
var 6,5 mdkr i slutet av september mot 5,8 
mdkr vid utgången av december 2011. Upp-
låningen ligger dock på samma nivå som 
föregående månad. Koncernens nettolåneskuld 
har ökat med 501 mnkr under året, varav 350 
avser Uppsalahem AB:s nettoupplåning och 
150 nettot av kommunens och bolagens ökade 
belastning på koncernkontot och förändringen i 
kommunens placeringar. Av ökningen i netto-
låneskuld har 40 mnkr tillkommit under sep-
tember månad. 
 
 
 
 

 
 
Kommunen 
Ingående nettofordran år 2012 var 411 mnkr. 
Utgående nettofordran i september 2012 är 435 
mnkr dvs en förbättring med 24 mnkr. Jämfört 
med föregående månad är förbättringen 27 
mnkr. 
 
Medelsaldot för upplåningen under perioden 
januari – september var 3 079 mnkr. Ränte-
kostnaderna uppgick till 72,8 mnkr. Det 
innebär en ränta på 3,15 procent. Avläses rän-
tan för endast september månad finner vi att 
den är lägre än för perioden. De förändringar i 
upplåning som skett under året har successivt 
sänkt räntan. 
 
Medelsaldot för placeringen/utlåningen var 
under perioden 3 481 mnkr. Ränteintäkterna 
uppgick till 91,2 mnkr, vilket motsvarar en 
ränta om 3,49 procent. Även snitträntan för 
utlåning har sänkts under året, per september 
var den 3,31 procent. 
 
Den genomsnittliga återstående räntebind-
ningstiden för placeringarna/utlåningen steg 
till 1,63 år per den 30 september. 
 
 
 


















