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 Kommunstyrelsen 
  
 
 

Bokslut per april för kommunstyrelsen samt prognos för 2011 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
 
att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2011-04-30 för kommunstyrelsen, samt  
 
att godkänna uppföljning av Fokusområden 2011 
 
 
Sammanfattning 
Periodbokslutet per 30 april visar ett resultat som är 9,2 mnkr bättre än budget. I denna 
summa ryms ofördelade medel genom KF:s decemberbeslut med ca 1 mnkr, ej utbetalda 
medel för regional kollektivtrafik med 3 mnkr, lägre kostnader än budgeterat för 
samverkanslösningar med ca 1,1 mnkr, företagshälsovården och omställningskostnader samt 
kostnader som uppstår först under hösten för t ex medaljmiddag och medarbetardagar, ca 3,1 
mnkr. Även oförbrukade medel för politiska sekreterare motsvarande 0,5 mnkr ligger i detta 
resultat. 
 
Prognosen som är 0,8 mnkr bättre än budget är försiktig. Antagandet utgår från att alla medel 
för budgeterade omställningskostnader kommer att behövas. Budgeten för de s k 
samverkanslösningarna kan vara för högt beräknad. En samlad bedömning är att resultatet vid 
året slut kommer att vara betydligt bättre.   
 
Uppföljningen av Fokusområden 2011 visar att kommunledningskontoret arbetar för att 
samtliga mål ska uppnås även om det finns en varningsflagg (=gul pil) inom vissa områden. 
  
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.  
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Notera att sedan budgeten antogs av kommunstyrelsen i mars har kommunstyrelsen den 13 
april fattat beslut om att fördela 9,5 mnkr av de ofördelade medlen från kommunfullmäktige. 
Detta innebär att kommunstyrelsens budget är förändrad i förhållande till den som antogs i 
mars.  
 
Av de ofördelade medlen återstår drygt 2,8 mnkr. 
 
Kommentarer i förhållande till kommunstyrelsens budget (bilaga 2) 
Mindre diskrepanser mellan budget och prognos finns inom vissa verksamhetsområden. 
Kostnader för ledarutveckling, för externa experter för att bidra till beredningen av komplexa 
ärenden samt uteblivna fakturor som rätteligen borde belastat 2010 kan ekonomiseras genom 
lägre kostnader inom andra områden. I budget för 2011 ligger en intäkt för bandyfinalen 2011 
som inte infriats med 200 tkr. Projektplanen för ny organisering av 
samhällsbyggnadsverksamheten i Uppsala kommun, som godkänts av arbetsutskottet i 
egenskap av styrgrupp, omfattar en kostnad av 1,5 mnkr, varav 850 tidigare budgeterats.  
 
Detta gör att stadsdirektören, i enlighet med delegationsbestämmelserna, avser att vidta 
ombudgeteringar, som därefter anmäls till kommunstyrelsen. 
 
Observera även att lönekostnadsutvecklingen på 4,54 % även inrymmer ökade arvoden för 
förtroendevalda enligt ERS. Utbildningen för de nyvalda förtroendevalda beräknas bli 600 tkr 
lägre än budgeterat. 
 
Uppföljning av fokusområden (bilaga 3) 
I apriluppföljningen redovisas kontorets uppfattning om möjligheterna att uppnå ett givet mål 
genom en pil.  
 
Grön pil betyder att kontoret bedömer att målen kan uppnås 
Gul pil innebär att målet kan uppnås men extra ansträngningar måste ske 
Röd pil innebär att kontoret bedömer att målet inte kan uppnås 
 
Som framgår av bilaga 3 bedömer kontoret att effektmålen kan uppnås, om än att extra 
ansträngningar måste ske. Vad gäller effektmålet ” I medborgar/-brukar-/kundundersökningar 
som Uppsala kommun genomför, ska minst 80 procent ange att de är nöjda med verksamhet-
en och därigenom med medarbetarnas kompetens och bemötande” kan kontoret inte bedöma 
möjligheten till måluppfyllelse, då relevant underlag ännu inte föreligger. 

Investeringar 
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige 2011 tilldelats en ram med 17 miljoner kronor. 
Av dessa ligger 16,1 mnkr på investeringar för åtgärder inom IT-området. Resterande del 
åtgår för utbyte av kontorsmöbler.  
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 




























































































