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 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2012 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna delårsbokslut och årsprognos per 2012-08-31 för kommunstyrelsen, samt 
 
att godkänna uppföljning av fokusområden 2012 
 
 
 
Sammanfattning 
Delårsbokslutet för kommunstyrelsen visar ett resultat på 23,2 miljoner kronor och för helåret 
prognostiseras ett resultat på 70,6 miljoner kronor. Av detta är 59,4 miljoner kronor 
realisationsvinster från exploateringsverksamheten och omställning av verksamhet 5,5 
miljoner kronor. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna kommentera 
delårsbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget och helårsprognosen i 
förhållande till budget, bilaga 1. Vidare följer kommunstyrelsen sin verksamhet i förhållande 
till kommunstyrelsens beslutade budget och årets första uppföljning av kommunstyrelsens 
fokusplan har gjorts och redovisas i bilaga 2. 
 
Delårsbokslutet, bilaga 3, per den 31 augusti visar ett resultat som är 23,2 miljoner kronor 
bättre än budget. Resultatet för motsvarande period föregående år var 25,7 miljoner kronor. 
Resultatet förklaras av lägre kostnader än budgeterat för omställning av verksamheter, 
samverkanslösningar, samt att kostnader beräknas uppstå under senare delen av 
verksamhetsåret.  
 



2 (3) 

Helårsprognosen visar, exklusive realisationsvinster från exploateringsverksamheten och 
omställning av verksamheten, ett resultat på 5,7 miljoner kronor. Realisationsvinsterna från 
exploateringsverksamheten för helåret 2012 prognostiseras till 59,4 miljoner kronor och 
omställning av verksamhet till 5,5 miljoner kronor. Sammantaget visar kommunstyrelsens 
helårsprognos på ett resultat om 70,6 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen har sedan förra uppföljningen i april fattat beslut om att ombudgetera inom 
sin budgetram 0,5 miljoner kronor mellan verksamhetsområdena särskilt riktade insatser och 
infrasturktur, skydd m.m. för att utöka satsningen på Leader. 
 
Föredragning 
Kommunstyrelsens prioritering av verksamheten vid kommunledningskontoret beskrivs i den 
antagna fokusplanen. Fokusplanen antogs i vid kommunstyrelsens möte i april. Fokusplanen 
följs därför för första gången upp i augusti. Fokusplanen består av 74 effektmål och 
återspeglar kommunstyrelsens arbete för att uppnå 23 av kommunfullmäktiges fastställda 
inriktningsmål. En sammanfattande bedömning av effektmålens måluppfyllelse visas i 
tabellen nedan: 
 

Antal uppnådda 
mål 

Antal mål som 
bedöms uppnås 

Antal mål som kan 
uppnås med ytterligare 
ansträngningar 

Antal mål som 
inte kommer 
att uppnås 

Antal mål som 
är 
svårbedömda 

3 37 16 10 8 
 
Framförallt återfinns effektmål som inte bedöms uppnås inom området IT eller områden som 
beror på ett utvecklat IT-stöd. Under perioden har personalomsättningen varit relativt hög på 
kommunledningskontoret inom IT, och rekryteringsprocess pågår för att nå behövd kapacitet. 
Effekten av detta återspeglas i kontorets ekonomiska resultat där en stor del av de kontorets 
prognostiserade överskott finns inom området IT. 
 
Mark- och exploateringsverksamheten är ett nytt ansvarsområde för kommunstyrelsen och har 
en betydande påverkan på kommunstyrelsens prognos och resultat. Exploaterings-
verksamheten prognostiserar för helåret realisationsvinster om 54,4 miljoner kronor, något 
som inte varit helt inarbetat i budgeten för 2012.  
 
I huvudsak bygger exploateringsverksamhetens prognos på resultatet av ett 
bostadsexploateringsprojekt i Västra Nåntuna som bedöms avslutas under året. Inom ramen 
för projektet har tomter förmedlats i Uppsala kommuns tomt- och småhuskö. Under de 
gångna åren har därutöver ett antal stora exploateringsprojekt initierats för planläggning och i 
tidigt skede belastas dessa med omfattande utrednings-, planerings- och genomförandeutgifter 
som beräknas balanseras med försäljningsintäkter och delavslutas eller avslutas först tidigast 
2013/2014. 
 
Investeringar 
Kommunstyrelsen investeringsbudget är 77,7 miljoner kronor för 2012, varav 40 miljoner 
avser exploatering och markköp, 20 miljoner e-förvaltning samt 16,7 miljoner IT-
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investeringar. För investeringar i kontorets verksamhet såsom teknik och möbler finns 1 
miljon kronor.  
 
För helåret beräknas 54,4 miljoner kronor att förbrukas, varav 28,9 miljoner avser markköp 
och exploatering, 25,2 miljoner kronor investeringar inom IT och 0,3 miljoner kronor till 
inventarier. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 










































































