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 Kommunstyrelsen 
 

Årsbokslut 2011 Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  godkänna bokslut 2011 för kommunstyrelsen, bilaga 1, 
 
att  godkänna verksamhetsberättelse 2011 för kommunstyrelsen, bilaga 2, samt 
 
att  godkänna uppföljningen av fokusplanen för kommunstyrelsen 2011, 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 resultat ett positivt resultat på 23,2 miljoner kronor i 
relation till beslutad budget på 266,4 miljoner kronor, något bättre än helårsprognosen som 
gavs i augusti som visade ett resultat på 21,3 miljoner kronor. Sammantaget är kostnaderna 5 
procent lägre än 2010 och nettokostnaden i relation till budget 2011 är 91 procent. 
 
Det positiva resultatet i relation till budget finns främst inom områdena kommunledning och 
gemensam verksamhet. Framförallt har kostnaderna för omställning av medarbetare på 
kontoren varit 5,4 miljoner kronor lägre än budget. Ytterligare 3,3 miljoner kronor av det 
positiva resultatet återfinns i den HR-relaterade verksamheten där kostnaderna för 
medarbetardagarna var betydligt lägre än budgeterat samt att fackliga samverkansprojekt 
försenades på grund av att det nya samverkansavtalet undertecknades senare än planerat. 
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Kommunledningskontorets lönekostnader bidrog med 1,9 miljoner kronor till resultatet och 
beror till största del på att vakanta tjänster. Lönekostnadsutvecklingen var under 2011 1,5 
procent.  
 
Av investeringsbudgeten på 17 miljoner kronor användes 7,8 miljoner kronor, ytterligare 5,7 
miljoner kronor klassificeras som pågående investeringar och förs över till 2012. 
Investeringarna under 2011 rör i allt väsentligt IT-system. 
 
Fokusplanen har tre perspektiv, den inre verksamheten på kontoret, kommunstyrelsens 
verksamhet i relation till den kommunala organisationen samt samspelet med det omgivande 
samhället. Totalt berör kommunstyrelsen 29 av kommunfullmäktiges fastställda 
inriktningsmål för perioden 2011-2014. Arbetet med inriktningsmålen är nedbrutna till 69 
effektmål, varav 41 bedöms vara helt uppnådda ytterligare 8 till del. 16 effektmål har inte 
uppnåtts och 4 effektmål kan inte bedömas. 
 
Kommunstyrelsens bokslut, verksamhetsberättelse och fokusplan presenteras i sin helhet i 
bilagorna 1-3, och utgör en del av Uppsala kommunkoncerns bokslut.  
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 






















































