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 Kommunstyrelsen 
 

Tidplan mål och budget 2016-2018 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslås besluta 
 
att godkänna att tidplanen för Mål och budget justeras enligt föredragningen. 
 

 
Föredragning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17 december 2014 om processen för 
Mål och budget 2016-2018. Av ärendet framgick att kommunstyrelsen den 17 juni 2015 
skulle besluta om begäran om nämndyttrande under september. 
 
Efter beslut om planeringsdirektiv har analysen avseende kommunens ekonomi fördjupats. 
Kommuninvest har analyserat kommunens finansiella ställning och deras riskrating har ökat 
väsentligt under senare år. Som motiv till bedömningen anges svaga resultat i kombination 
med ökad skuldsättning. Standard & Poor´s rating, å andra sidan, ligger fast i sin rating men 
framhåller i sitt besked att om ledningen inte kommer att klara av att motverka ytterligare 
försvagning av likviditeten kommer detta att få en negativ påverkan för kommunens framtida 
rating. 
 
Kommunens ekonomiska läge är allvarligt och ställer krav på förändring och utveckling. 
Samtidigt bör framhållas att Uppsala kommuns förutsättningar i grunden är goda. Uppsala är 
en attraktiv plats för invånare och företag, har en ung befolkning och låg arbetslöshet. 
 
För att skapa utrymme för hållbar utveckling och investeringar behöver resultatet stärkas 
väsentligt genom effektivare resursanvändning. Stringent ekonomistyrning utgår från 
underbyggda och realistiska budgetar. 
 
Utifrån den fördjupade förståelsen för kommunens ekonomiska ställning bedömer 
förvaltningen att den behöver mer tid än förutsett för att ta fram ett robust förslag till Mål och 
budget 2016-2018. Därav föreslås att förslag till Mål och budget lämnas över för 
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nämndyttrande den 14 september. Tidplanen för nämndyttrande i september och beslut i 
fullmäktige i november påverkas inte av föreslagen förändring. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga direkta ekonomiska konsekvenser men ett bättre beslutsunderlag för Mål 
och budget 2016-2018 skapar indirekt bättre förutsättningar för ökad effektivitet. 
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