
 

KS 2    6 MARS 2013 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Jansson Cecilia (KLK) 
Nilsson Christoffer 
 

Datum 
2013-02-13 

Diarienummer 
KSN-2013-0304 

 
 

 
 
 

 Kommunstyrelsen 
 

Årsbokslut 2012 Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  godkänna bokslut 2012 för kommunstyrelsen, bilaga 1, 
 
att  godkänna verksamhetsberättelse 2012 för kommunstyrelsen, bilaga 2, samt 
 
att  godkänna uppföljningen av fokusplanen för kommunstyrelsen 2012, bilaga 3. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har att, under kommunfullmäktige, utveckla Uppsala som kommun och 
vara ledningsorgan för den kommunala organisationen. Årligen fastställer kommunstyrelsen 
såväl budget som fokusplan för sin verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens bokslut visar ett positivt resultat på 80 miljoner kronor i relation till 
beslutad budget på 279 miljoner kronor och är något bättre än helårsprognosen som gavs i 
augusti som visade ett resultat på 71 miljoner kronor. Sammantaget är kostnaderna knappt 18 
procent lägre än 2011 och nettokostnaderna i relation till budget 71 procent.  
 
Det positiva resultatet i relation till budget beror främst på att kommunens mark- och 
exploateringsverksamhet sedan 2012 ligger under kommunstyrelsens ansvar. Mark- och 
exploateringsverksamhetet bidrar med 64,4 miljoner till resultatet.  
 
Det positiva resultatet i relation till budget, Mark- och exploatering borträknat, uppgår till 
15,6 miljoner kronor. Främst bidrar verksamhetsområdena Kommunledning och gemensam 
verksamhet samt Politisk verksamhet till resultatet.  
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Verksamhetsområdet kommunledning och gemensam verksamhet bidrar med drygt hälften av 
resultatet, 8,8 miljoner kronor. Mycket låga omställningskostnader för uppdragskontoren, 
senare igångsatta satsningar på e-förvaltning och inga medfinansiering till EU-projekt 
förklarar resultatet inom verksamhetsområdet. 
 
Verksamhetsområdet Politisk verksamhet bidrar med ytterligare 3,1 miljoner kronor till 
resultatet och förklaras bland annat av att budgeterade medel för politiska sekreterare inte 
använts till fullo under året och att KF beviljat mindre i bidrag, haft lägre externa kontakter. 
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2012 uppgick till 79,9 miljoner kronor och 
sammanlagt har 31,8 miljoner använts, främst inom mark- och exploateringsverksamheten.  
 
Fokusplanen har tre perspektiv och beskriver, tillsammans med verksamhetsberättelsen, 
kommunstyrelsens arbete. Fokusplanen har tre perspektiv; samspelet med det omgivande 
samhället, kommunstyrelsens verksamhet i relation till den kommunala organisationen samt 
den inre verksamheten på kommunledningskontoret.  
 
Totalt berör kommunstyrelsen 34 av kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål för 
perioden 2012-2015. Arbetet med inriktningsmålen är nedbrutna till 74 effektmål, varav 37 
bedöms uppnådda och ytterligare 11 till del. 20 effektmål är inte uppnådda och 6 effektmål är 
svårbedömda.  

Den något låga måluppfyllelsen i fokusplanen beror till stora delar på att fokusplanen 
omarbetades under vintern 2011-2012 och antogs först i april 2012 av kommunstyrelen. 
Många av effektmålen för 2012 återfinns därför även i årets fokusplan, som kommunstyrelsen 
antog i januari 2013.  

 
Kommunstyrelsens bokslut, verksamhetsberättelse och fokusplan presenteras i sin helhet i 
bilagorna 1-3, och utgör en del av Uppsala kommunkoncerns bokslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 










































































