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 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens uppföljning per april 2012 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  godkänna periodbokslut och årsprognos per 2012-04-30 för kommunstyrelsen 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna kommentera 
periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, bilaga 1. Vidare följer 
kommunstyrelsen sin verksamhet i förhållande till kommunstyrelsens beslutade budget. 
Kommunstyrelsen fastställde fokusplan med effektmål för verksamheten först den 11 april 
varför en uppföljning av fokusplanen i samband med innevarande periodbokslut inte är 
meningsfullt.  
 
Periodbokslutet, bilaga 2, per den 30 april visar ett resultat som är 9,7 miljoner kronor bättre 
än budget. Utfallet för motsvarande period föregående år var 9,2 miljoner kronor. Resultatet 
förklaras av lägre kostnader än budgeterat för samverkanslösningar, omställningskostnader, 
samt kostnader som beräknas uppstå under senare delen av verksamhetsåret.  
 
Helårsprognosen visar, exklusive realisationsvinster från exploateringsverksamheten, därför 
ett lägre resultat, 4,3 miljoner kronor. Realisationsvinsterna från exploateringsverksamheten 
för helåret 2012 prognostiseras till 48,9 miljoner kronor. Sammantaget visar 
kommunstyrelsens helårsprognos på ett resultat om 53,2 miljoner kronor. 
 
Föredragning 
Mindre diskrepanser finns mellan budget och helårsprognos inom samtliga verksamheter. Då 
kommunstyrelsens fokusplan antogs i april innevarande år kommer delar av kontorets 
verksamhet att justerats något. Stadsdirektören avser därför, i enlighet med 
delegationsbestämmelserna, vidta vissa ombudgeteringar.  
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I samband med uppföljning och periodbokslut per den 30 april noteras följande behov av 
ombudgeteringar: 
 

1) Rekryteringsprocesserna inom kontoret har tydliggjorts och sammanförts till 
staben. Kontorets rekryteringsbehov är betydligt högre än planerat och budgeterat 
och en ofördelning inom ram kommer därför att ske.  

2) Kommunstyrelsen lade 2011 ett uppdrag till Destination Uppsala AB att 
genomföra SM-finalerna i bandy. Under de två senaste åren har finalerna gått med 
underskott. De underskott som uppstått i Destination Uppsala AB till följd av 
bandyfinalerna behöver täckas. För 2011 var underskottet 1 344 000 kronor och 
för 2012 1 700 0000 kronor. Hälften av 2012 års underskott, 850 000 kronor tas 
inom ordinarie budget och resterande underskott, knappt 2 400 000 kronor, 
hanteras genom en omfördelning inom kommunstyrelsens budget. Hanteringen av 
uppkomna underskott i bandyfinalerna är inarbetade i helårsprognosen. 

 
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 48,9 miljoner kronor, något 
som inte varit 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 
 
Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag i IVE 2012-2015 
Arbetet med kommunfullmäktiges uppdrag pågår och delar av uppdragen är inarbetade i 
kommunstyrelsens fokusplan. Kontorets bedömning är att samtliga uppdrag kommer 
genomföras under året. Sammanställning av berörda uppdrag finns i bilaga 3. 
 
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-
investeringar. För investeringar i kontorets verksamhet såsom teknik och möbler finns 1 
miljon kronor.  
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