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 Kommunstyrelsen 
 

Fokusplan 2013 för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  anta Fokusplan 2013 enligt bilaga 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens fokusplan lyfter fram områden av betydelse där särskild uppmärksamhet, 
fokusering, ska gälla under året. Fokusplanen utgår från kommunfullmäktiges fastställda 
inriktningsmål där KS ansvarar för, eller kan bidra till, att målen nås. För varje inriktningsmål 
anges ett eller flera effektmål som bör ha förutsättningar att följs upp. 
 
Kommunledningskontoret har sedan att utarbeta och genomföra aktiviteter för att effektmålen 
ska uppnås. Aktivitetsplanen redovisas i samband med tertialuppföljningarna där prognos för 
både budget och fokusplan redovisas. 
 
Föredragning 
Fokusplanen bygger på 2012 års plan. Den är liksom tidigare år uppbyggd utifrån 
kommunstyrelsens tre perspektiv; det omgivande samhället, den kommunala organisationen 
och det egna kontoret. Till varje perspektiv finns ett antal insatsområden med tillhörande 
inriktningsmål. Utifrån insatsområdena finns kommunstyrelsens ansats beskriven med 
effektmål. Ansatsen uttrycker kommunstyrelsens ledningsperspektiv i angreppssätt på 
inriktningsmålen. Fokusplanen behandlar 41 inriktningsmål och har brutits ner till 66 
effektmål. Några effektmål länkar inte direkt till ett inriktningsmål utan anknyter mer till 
kommunstyrelsens ambitioner för sin verksamhet eller till kommunledningskontorets 
utveckling. 
 
Vissa effektmål har status som enkla mål och redovisas löpande för kommunstyrelsen. Enkla 
mål för 2013 föreslås vara: 
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 Kommunens ekonomiska utfall. 

 Sjukfrånvaron bland medarbetare i kommunen (redovisas kvartalsvis).  

 Antalet påbörjade lägenheter i kommunen.  

 Antal nya företag i kommunen. 

 Gästnattsutvecklingen i kommunen.  

 Uppsalas elevers betygsresultat (redovisas halvårsvis). 

 Tillgången och behoven av förskoleplatser. 

 
Fokusplanen är inte en verksamhetsplan som visar alla uppgifter eller åtaganden som KS har. 
Många uppdrag och resurskrävande uppgifter som utförs inom KS ansvar berörs därför inte av 
fokusplanen. 
 
Fokusplanen ska även betraktas utifrån KS verksamhetsidé som formulerades i februari 2011: 
”Kommunstyrelsen ska, med insikt i Uppsalabornas vardag, med framsynthet leda 
kommunens utveckling in i framtiden. Arbetet med att utveckla kommunen ska följas upp på 
kort och lång sikt.” 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den av KS i december antagna budgeten bedöms ligga i linje med föreslagen fokusplan. 
Eventuellt kan smärre justeringar ske genom omfördelningar inom budget. Stadsdirektören 
har delegation att genomföra sådana åtgärder för att styra kommunstyrelsens resurser så att 
optimal verksamhet kan bedrivas och verksamhets- och fokusmål uppnås. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 


























