
 

KS 5      10 OKT 2012 
 
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 
C:\Documents and Settings\benny\Skrivbord\KS 10 OKT\KS 5.doc 

Handläggare Datum Diarienummer 
Thomas Backlund 2011-09-24 KSN-2012-0973 
 
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
  
 
 
 
 

Uppföljning av särskilt uppdrag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt 
äldrenämnden om åtgärder för att säkerställa ekonomi i balans 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att uppmana nämnderna till fortsatt arbete för att nå ekonomi i balans. samt 
 
att lägga rapporterna till handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Vid delårsbokslutet per april 2012 lämnade flera nämnder negativa helårsprognoser för det 
ekonomiska resultatet. De tre nämner som prognostiserade störst underskott gavs ett särskilt 
uppdrag av kommunstyrelsen att vidta och återrapportera åtgärder för att bringa ekonomi i 
balans, se KSN-2012-0659.  I det följande redovisas vidtagna åtgärder och hur de påverkar 
det ekonomiska resultatet på kort och lång sikt. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Nämnden prognostiserade ett underskott om 59,5 miljoner kronor för helåret 2012. 
Avvikelsen härrör främst från ekonomiskt bistånd och bostadssocial verksamhet. Underskottet 
förväntas kvarstå för 2012, åtgärder med långsiktigt förväntade positiva effekter har dock 
vidtagits. Nämndens rapport finns bilagd som bilaga 1. 
 
Socialnämnden för barn och unga 
Nämnden prognostiserade ett underskott om 26,8 miljoner kronor för helåret 2012. 
Avvikelsen härrör främst från ökade kostnader för konsulentstödda familjehem och 
strukturerad öppenvård. Bristen på bostäder medför därtill att nämnden inte kan erbjuda 
enskilda klienter boende och tvingas istället att köpa boendetjänster från externa leverantörer. 
Nämnden förväntar sig att vidtagna åtgärder ger positiva effekter på prognostiserat resultat 
redan under 2012, utan att ange storleken av dessa effekter. Nämndens rapport finns bilagd 
som bilaga 2. 
 
Äldrenämnden 
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Nämnden prognostiserade ett underskott om 25,0 miljoner kronor för helåret 2012. 
Avvikelsen härrör främst från ökande kostnader inom hemtjänst/hemvård. Genom vidtagna 
åtgärder förväntar nämnden att underskottet reduceras till en nivå omkring 15 miljoner kronor 
(med en osäkerhet om ±5 miljoner kronor). De åtgärder som vidtagits förväntas leda till en 
ekonomi i balans för 2013. Nämndens rapport finns bilagd som bilaga 3. 
 
 
Föredragning  
För samtliga nämnder gäller att en förnyad helårsprognos avges i samband med 
delårsbokslutet per augusti. Precisionen i augustiprognosen är normalt sett högre än 
aprilprognosen eftersom en större del av året finns representerad i det underlag nämnden tar 
ställning till. Detta uppdaterade och mer exakta underlag för hela Uppsala kommun blir 
tillgängligt i oktober. 
 
Vid genomgång av det material som nämnderna redovisat framgår att de åtgärder som 
vidtagits är av olika karaktär. Äldrenämnden, ÄLN, har redan före det att prognosen lämnades 
under våren sett den negativa utvecklingen och vidtagit åtgärder som sedan under året 
kompletterats ytterligare. Åtgärderna sänker nämndens kostnader på såväl kort som längre 
sikt. Bedömningen är att nämnden ska ha en ekonomi i balans from 2013. 
 
Socialnämnden för barn och unga, SBN, har vidtagit åtgärder som på sikt förväntas sänka 
kostnaderna. Nämnden är beroende av förbättrat samspel med fastighetsägarnämnden för att 
lösa bristen på boenden. Redovisade åtgärder sänker kostnaderna i mindre omfattning, 
kostnadsläget inför 2013 förbättras dock utan att med säkerhet ge ekonomi i balans 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, har sedan en längre tid en obalans avseende 
ekonomiskt bistånd. De åtgärder som föreslås bedöms inte i tillräcklig omfattning bidra till 
balans mellan nämndens kostnader och intäkter. På samma sätt som för SBN är nämnden 
beroende av ett förbättrat samspel med fastighetsägarnämnden för att få tillgång till bostäder 
som motverkar akuta och kostsamma lösningar inom sociala boenden. 
 
De preliminära prognoser för helåret 2012 som nu inkommit stärker bilden av att UAN har 
mer långtgående strukturella problem att lösa för att möjliggöra en ekonomi i balans. 
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