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Ärendenummer Ärendemening Åtgärd/handling 
KSN-2012-0124 BESQAB: Markanvisning vid 

Norbyvägen/Blodstensvägen 
Kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott 2019-02-13 § 9 

KSN-2012-1033 Markanvisning för små 
hyresrättslägenheter samt försäljning av 
mark, Gamla Uppsala 21:20 

Kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott 2019-02-13 § 8 

KSN-2013-0556 Markanvisningstävling, Östra Sala Backe 
etapp 2 

Kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott 2019-02-13 § 7 

KSN-2014-0628 Markanvisningstävling för bostäder i 
Rosendal etapp 2 

Kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott 2019-02-13 § 10 

KSN-2016-1180 Planläggning av Södra Storvreta Delegationsbeslut rörande översiktlig 
vattenutredning 

KSN-2018-1569 Försäljning av Hospitalet och 
överläkarvillan, Ulleråker 

Kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott 2019-02-13 § 12 

KSN-2018-3489 Ta del av sekretessbelagda handlingar Delegationsbeslut, begäran om 
utlämnande av handlingar 

KSN-2018-3716 Arbetsgivarbeslut, avslut av anställning Underrättelse om uppsägning 
KSN-2019-0135 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 

2019 
Beslut om tillförordnad 
äldreförvaltningsdirektör 18 februari till 
22 februari 2019 

KSN-2019-0146 Ta del av sekretessbelagda handlingar Delegationsbeslut, begäran om 
utlämnande av handlingar 

KSN-2019-0192 Ta del av sekretessbelagda handlingar Delegationsbeslut, begäran om 
utlämnande av handlingar 

KSN-2019-0218 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2019 

Delegationsbeslut 250 mnkr genom 
certifikat 31 januari 2019 

KSN-2019-0218 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2019 

Delegationsbeslut 150 mnkr genom 
Kommuninvest 28 januari 2019 

KSN-2019-0218 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2019 

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
certifikat 7 februari 2019 

KSN-2019-0218 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2019 

Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
Kommuninvest 7 februari 2019 

KSN-2019-0218 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2019 

Delegationsbeslut 100 mnkr genom 
certifikat 14 februari 2019 

KSN-2019-0218 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2019 

Delegationsbeslut 100 mnkr genom 
certifikat 21 februari 2019 

KSN-2019-0218 Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2019 

Delegationsbeslut 400 mnkr genom 
Kommuninvest 21 februari 2019 

KSN-2019-0601 Placering i säkerhetsklass Säkerhetschefens delegationsbeslut om 
placering i säkerhetsklass 

KSN-2019-0602 Placering i säkerhetsklass Säkerhetschefens delegationsbeslut om 
placering i säkerhetsklass 

KSN-2019-0603 Placering i säkerhetsklass Säkerhetschefens delegationsbeslut om 
placering i säkerhetsklass 

KSN-2019-0604 Placering i säkerhetsklass Säkerhetschefens delegationsbeslut om 
placering i säkerhetsklass 

KSN-2019-0606 Placering i säkerhetsklass Säkerhetschefens delegationsbeslut om 
placering i säkerhetsklass 

KSN-2019-0607 Placering i säkerhetsklass Säkerhetschefens delegationsbeslut om 
placering i säkerhetsklass 

KSN-2019-0608 Placering i säkerhetsklass Säkerhetschefens delegationsbeslut om 
placering i säkerhetsklass 

KSN-2019-0609 Placering i säkerhetsklass Säkerhetschefens delegationsbeslut om 
placering i säkerhetsklass 
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upelalue JÄMSTÄLLDHETSRÅDET 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

PROTOKOLL 

Datum: 2019-01-24 

23 januari 2019, klockan 16.00-18.30, Stationsgatan 12 

Mohamad Hassan (L), ordförande 
Sarah Havneraas (KD), vice ordförande 
Mannar Moshfeghi (L) 
Charlie Strängberg (Fl) 
Fredrik Ahlstedt (M) 

Övriga deltagare: Johanna Engström (C), Maria Norberg, Kristina Eriksson, Milena Kraft, John Hammar 

Utses att justera: Sarah Havneraas (KD) Paragrafer: 1 - 4 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, 30 januari 2019. 

Underskrifter: 
damad Hassan (L), ordförande 

 

Sara avneraas (KD), justerare 

  

 

John Hammar, sekreterare 
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u P Rum JÄMSTÄLLDHETSRÅDET 

PROTOKOLL 

Datum: 2019-01-23 

§ 

Fastställande av föredragningslista 

Den utskickade föredragningslistan fastställs 

§2 

Jämställdhetsrådets roll 

Fredrik Ahlstedt (M) berättar om hur rådet arbetat under den tidigare mandatperioden. 
Maria Norberg från avdelningen för social hållbarhet informerar om arbetet mot nämnder, 
förvaltningar och bolag. Samt att en generell översyn av råden pågår. 
Öppen diskussion inom rådet kring hur det ska arbeta. Ordet går runt och de olika ledamöterna 
redogör för vad de vill arbeta med i rådet. 
Under ett framtida sammanträde kommer rådet mer djupgående diskutera hur rådet ska verka. Bland 
annat kommer frågan om internt och — eller externt fokus att diskuteras. Detta arbete kommer ske 
med hänsyn till den generella rådsöversynen som pågår. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Up eke» JÄMSTÄLLDHETSRÅDET 

PROTOKOLL 

Datum: 2019-01-3 

§3 

Jämställdhetspriset 2019 

Maria Norberg från avdelningen för social hållbarhet informerar om jämställdhetspriset och redogör 
för de nominerade verksamheterna. 

De nominerade är: 
Fastighetsavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsmarknadsförvaltningen 
Dialoggruppen, Utbildningsförvaltningen 
Fritid Uppsala, Kulturförvaltningen 
Uppsalahem AB 
Fyrishov AB 
Skolfastigheter AB 

Nomineringarna har gåtts igenom och utvärderats av tjänstepersoner från avdelningen för social 
hållbarhet enligt fastställda kriterier och en sammanfattning av bedömningarna presenterades för 
rådet. 

Rådets medlemmar redogör för sina bedömningar av de nominerade. 

Öppen diskussion inom rådet kring de nominerade och följande verksamheter utses till finalister: 
Arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsmarknadsförvaltningen 
Uppsalahem 
Fritid Uppsala, Kulturförvaltningen 

Därefter utsågs en vinnare som kommer offentliggöras i samband med en ceremoni den 8 mars 
2019 på Uppsala stadsteater. Vinnaren kommer även uppmärksammas på ett 
fullmäktigesammanträde under våren. 

Rådet diskuterade möjligheten att avge ett hedersomnämnande i samband med ceremonin den 8 
mars. Möjliga kandidater diskuterades och tjänstepersoner från avdelningen för social hållbarhet 
kommer ta fram underlag till rådsmedlemmama. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



fä upelelo, JÄMSTÄLLDHETSRÅDET 

4(4) 

PROTOKOLL 

Datum: 2019-01-23 

§4 

Sammanträdestider 2019 

29 april klockan 10-12 
5 juni klockan 9-11 
16 september 10-12 
6 november 13.30-15.30 

Justerandes sign 

1_,----7- --  
, 

Utdragsbestyrkande 
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Finansrapport per januari 2019, 
Uppsala kommun- och koncern 
  

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 

Finansrapport 2019-02-14 KSN-2019-0499 

  
Handläggare:   

David Arnell, Jonas Stjernberg, Eva Hermansson-Flodin  
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Aktuellt ränteläge och framtidsutsikter 

Den korta räntan, 3M STIBOR har stigit med 5 baspunkter sedan föregående månad. 

Den långa räntan, 5 åriga SWAP räntan, har sjunkit med 8 baspunkter sedan 
föregående månad. Reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter under december. 

Prognosen för reporäntan indikerar att nästa höjning sannolikt sker under andra 
halvåret 2019. Nedan visas historiska och förväntade marknadsräntor. 

Ränta  2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-01-31 
Prognos 

2019-12-31 

STIBOR 3 M -0,60% -0,47% -0,13% -0,08% 0,05% 

SWAP 5 år 0,25% 0,50% 0,52% 0,44% 0,65% 

Reporänta -0,50% -0,50% -0,25% -0,25% -0,02% 

Uppföljning nyckeltal Uppsala kommunkoncern 

Kommunkoncernens totala externa upplåning uppgick per rapportdatum till 16 380 

mnkr fördelat på Uppsala kommun 12 430mnkr, Uppsala 3 200 mnkr och Uppsala 
kommun Skolfastigheter 800 mnkr. 

Nyckeltal extern skuld, kommunkoncern Not 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Extern upplåning (mnkr) 1 16 380 16 430 -50 

Snittränta hittills i år (%) 1 1,01 1,11 -0,10 

Extern upplåning andel kapitalförfall inom 1 år (%) 3 31,1 31,3 -0,20 

Extern upplåning kapitalbindningstid (år) 3 2,56 2,56 0,00 

Extern upplåning räntebindningstid (år) 4 2,62 2,63 -0,01 

Tillgänglig likviditet (mnkr) 5 5 319 5 534 -215 

Derivatvolym andel av extern skuld (%) 6 31,6 32,1 -0,5 

Uppföljning nyckeltal Uppsala kommun 

Uppsala kommuns totala externa upplåning uppgick per rapportdatum till 12 380 

mnkr. 

Nyckeltal och uppföljning Uppsala kommun Not 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Extern upplåning (mnkr) 1 12 380 12 430 -50 

Snittränta hittills i år (%) 1 0,48 0,48 0,00 

Utlåning till kommunala bolag (mnkr) 2 14 199 14 249 -50 

Extern upplåning andel kapitalförfall inom 1 år (%) 3 25,3 25,2 0,08 

Extern upplåning kapitalbindningstid (år) 3 2,89 2,89 0,00 

Extern upplåning räntebindningstid (år) 4 2 1,93 0,07 

Tillgänglig likviditet (mnkr) 5 2 904 3 116 -212 

Derivatvolym andel av extern skuld (%) 6 11,5 11,4 0,1 

Valutaexponering (mnkr) 7 0 0 0 

Borgensåtaganden kapitalskuld (mnkr) 8 1 141 1 141 0 

Marknadsvärde Pensionsstiftelsen (mnkr) 9 583 562 21 

Elhandel (öre/KWh) 10 31 28 3 
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern upplåning och snittränta 

Kommunkoncernens externa upplåning sker genom certifikatslån för löptider under 
ett år, obligationslån för löptider över ett år och lån genom Kommuninvest för 

varierade löptider. Därtill finns bilaterala låneavtal för finansiering om framförallt 
längre löptider. 

Per rapportdatum uppgick kommunkoncernens externa upplåning(bruttoskuld) till 
16 380 mnkr, en minskning med 50 mnkr från föregående månad. Snitträntan hittills i 
år uppgår till 1,01%. 

Fördelning extern upplåning Uppsala kommunkoncern 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Obligationslån 7 400 7 400 0 

Certifikatslån 2 300 2 350 -50 

Lån Kommuninvest 5 580 5 580 0 

Bilaterala lån 1 100 1 100 0 

Summa(mnkr): 16 380 16 430 -50 

Snittränta hittills i år (%) 1,01 1,11 -0,10 

 
Per rapportdatum uppgick Uppsala kommuns externa upplåning (bruttoskuld) till 

12 380 mnkr, en minskning med 50 mnkr från föregående månad.  Vid utgången av 
januari uppgick kassa/bank till 304 mnkr.  

Fördelning extern upplåning Uppsala kommun 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Obligationslån (ram 8 000mnkr) 5 100 5 100 0 

Certifikat (ram 5 000mnkr) 1 800 1 850 -50 

Lån Kommuninvest 4 780 4 780 0 

Lån Europeiska Investeringsbanken* 300 300 0 

Lån Nordiska Investeringsbanken (ram 600 mnkr) 400 400 0 

Summa(mnkr): 12 380 12 430 -50 

Snittränta hittills i år (%) 0,48 0,48 0,00 

*Låneram om 1800 mnkr förföll i januari 2019. 

Snitträntan hittills i år uppgår till 0,48%.  

Kommunens lägre ränta jämfört med koncernen förklaras framförallt av att 
kommunen vidareförmedlat lån med rörlig ränta till Uppsalahem som sedan 
räntesäkrat lånen i eget namn. 

2. Utlåning till kommunala bolag 

Bolagens upplåning sker inom de limiter och till de villkor om räntetillägg och 
borgenavgifter som kommunstyrelsen beslutat.  

Upplåning sker huvudsakligen genom reversutlåning (lån) från kommunens 
internbank. Uppsalahem och Skolfastigheter har även externa lån i eget namn. 

Bolagen har även checkräkningskrediter knutna till koncernkontosystemet för att 
möta variationer i likviditetsflödena. 
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Per rapportdatum uppgick bolagens upplåning, exklusive saldo på koncernkontot till 
18 200 mnkr varav internbankens utlåning utgjorde 14 199 mnkr. Internbankens 
nettoutlåning till bolagen genom koncernkontot uppgick till 322 mnkr.  

Tabellen nedan visar följande: 

1) Bolagens snittränta hittills i år exkl. koncernkontot baserat på lån i (2) 

2) Bolagens interna lån via internbanken samt lån i eget namn. 

3) Bolagens koncernkontoutnyttjande, negativt tal är ett tillgodohavande och 
positivt tal är lån genom koncernkontot. 

4) Summan av lån (2) och lån koncernkontot (3).  
5) Förändringen av bolagens lånevolym under året. 
6) Kommunstyrelsens beslutade lånelimit för året.   

 

 
*Uppsalahem AB har lån i eget namn om 3 200 mnkr. Bolagets nettoskuld uppgick till 6 862 mnkr. 

Räntebindningstiden på nettoskulden uppgår till 2,34 år och snitträntan på nettoskulden uppgår till 1,30 %. 

** Uppsala kommun Skolfastigheter AB har lån i eget namn om 800 mnkr 

3. Andel kapitalförfall inom 1 år och kapitalbindningstid 

Kommunkoncernens samlade externa skuldportfölj ska i möjligaste mån vara 
strukturerad på ett sådant sätt att låneförfallen sprids över tid och den genomsnittliga 

kapitalbindningstiden ska vara minst 2 år.  Därutöver ska inte mer än 40 % av 
skuldportföljen förfalla inom 12 månader. Per rapportdatum förfaller inom 1 år 31,05 % 

av kommunkoncernens externa skulder och den genomsnittliga kapitalbindningstiden 
uppgick till 2,56 år.  

Uppsala kommunkoncern 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Extern upplåning andel kapitalförfall inom 1 år (%) 31,05 31,25 -0,20 

Extern upplåning kapitalbindningstid (år) 2,56 2,56 0,00 

 
Per rapportdatum förfaller inom ett år 25,30 % av kommunens extern skulden och den 
genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 2,89 år. 

Uppsala kommun 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Extern upplåning andel kapitalförfall inom 1 år (%) 25,30 25,22 0,08 

Extern upplåning kapitalbindningstid (år) 2,89 2,89 0,00 
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För att begränsa refinansieringsrisken ska låneskulden ha en spridd förfallostruktur. De 
röda staplarna visar förfallostrukturen för kommunens externa upplåning, totalt 12 380 
mnkr och de gröna staplarna visar förfallostrukturen för kommunens interna 

vidareutlåning, totalt 14 199 mnkr. De blåa staplarna visar förfallostrukturen för 
koncernens externa upplåning, totalt 16 380 mnkr. 

 

4. Räntebindningstid 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunkoncernens externa skuldportfölj 
ska inte understiga 1,5 år och bör inte överstiga 4 år. Per rapportdatum uppgick 
kommunkoncernens räntebindningstid till 2,62 år och kommunens till 2 år. 

Kommunens kortare räntebindningstid förklaras av att kommunen vidareförmedlat 
lån till rörlig ränta till Uppsalahem som sedan räntesäkrat lånet i eget namn. 

Räntebindningstid 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Uppsala kommunkoncern (år) 2,62 2,63 -0,01 

Uppsala kommun (år) 2,00 1,93 0,07 

5. Tillgänglig likviditet 

Likviditetsreserven i kommunen, avsedd för hela kommunkoncernen, ska säkerställa 
upplåning när annan finansiering ej är möjlig. Kommunkoncernens totala kassa och 
bank uppgick per rapportdatum till 310 mnkr. I den totala likviditetsreserven ingår 

placeringar, kassa och bank, kontokrediter och lånelöften. Per rapportdatum uppgår 
likviditetsreserven till 5 319 mnkr. 

Tillgänglig likviditet, kommunkoncern 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Kassa och bank 310 525 -215 

Placeringar 309 309 0 

Kontokrediter 2 200 2 200 0 

Lånelöften* 2 500 2 500 0 

Summa mnkr: 5 319 5 534 -215 

*Uppsalahems lånelöften uppgår till 1 900 mnkr. Kommunen har rätt att utnyttja dessa delar för att refinansiera de 

lån som Uppsalahem har med Uppsala kommun som för närvarande uppgår till 1 300 mnkr. 
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Uppsala kommuns kassa och bank uppgår till 304 mnkr. Kommunens totala 
likviditetsreserv uppgår till 2 904 mnkr. Därutöver finns ett certifikatsprogram om 
sammanlagd 5 000 mnkr varav 1 800 mnkr är utnyttjat. Vid normala 
marknadsförhållanden kan certifikat emitteras och likvid erhållas inom 2 dagar. 

Tillgänglig likviditet, Uppsala kommun 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Kassa och bank 304 516 -212 

Placeringar 0 0 0 

Kontokrediter 2 000 2 000 0 

Lånelöften 600 600 0 

Summa mnkr: 2 904 3 116 -212 

6. Derivatvolym 

Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva 

förändra villkoren för det underliggande lånet. Hanteringen sker genom ränteswappar, 
som är ett finansiellt instrument som omvandlar en rörlig ränta till en fast ränta. Det 
nominella värdet av kommunkoncernens ingångna derivatkontrakt uppgick per 
rapportdatum till 5 170 mnkr vilket motsvarar 31,6 % av låneskulden.  

Derivatutnyttjande, kommunkoncern 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Derivatutnyttjande (mnkr) 5 170 5 270 -100 

Derivatautnyttjande som andel av skuld (%) 31,6 32,1 -0,5 

 
Det nominella värdet av kommunens ingångna derivatkontrakt uppgick per 

rapportdatum till 1 420 mnkr vilket motsvarar 11,5 % av låneskulden. Det lägre 

derivatutnyttjande förklaras av att kommunen i huvudsak har räntesäkrat skulden 
genom fasträntelån.  

Derivatutnyttjande, Uppsala kommun 2019-01-31 2018-12-31 Förändring 

Derivatutnyttjande (mnkr) 1 420 1 420 0 

Derivatautnyttjande som andel av skuld (%) 11,5 11,4 0,1 

7. Valutaexponering 

Betalningsflöden i utländsk valuta skall kurssäkras om beloppet i utländsk valuta 
överstiger motsvarande 200 000 svenska kronor. Internbanken har ingen upplåning i 
utländsk valuta. 

8. Borgensåtaganden 

Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige beslutar om borgen utifrån antagna 
borgensprinciper. Information om kapitalskuld för befintliga borgensåtaganden 
inhämtas årsvis från bankerna. 

Vid utgången av 2018 uppgick kapitalskulden för borgensåtaganden till 1 141 mnkr. 
800 mnkr utgörs av borgen kommunen ställt för ett kommunalt bolags upplåning 
genom Kommuninvest, samt högst 315 mnkr för en 25-årig borgen för en innebandy- 

och friidrottsarena. Inga nya borgensåtaganden har ingåtts under år 2019.  
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Kapitalskuld för borgensåtaganden 2018-12-31 2017-12-31 

Förlustansvar för småhus 
1 1 

Externa föreningar och företag 
336 373 

Pensionsförpliktelser 
4 4 

Kommunala bolag 
800 800 

Summa mnkr 
1 141 1 178 

9. Pensionsstiftelsen 

Sedan juni 2014 förvaltas finansiella placeringar om 309 mnkr för framtida 

pensionsutbetalningar genom Uppsala läns pensionsstiftelse. I april 2017 
placerades ytterligare 219 mnkr i pensionsstiftelsen. Finansiella placeringar får ske 

i aktier, aktiefonder, obligationer, räntefonder och blandfonder samt i alternativa 
investeringar.  
 

Avkastningen under januari uppgick till 3,6 %. Per rapportdatum uppgick 
marknadsvärdet till 582,5 mnkr jämfört med 561,9 mnkr vid inledningen av året.  

10. Elhandel 

Enligt kommunens finanspolicy ska priset på elenergi vara stabilt och förutsägbart. 

Inköp av elterminer sker successivt enligt fastställd elhandelsstrategi. Genom att 
tillämpa fastställd elhandelsstrategi blir elpriset trögrörligt och därmed 

förutsägbart såväl vid en prisuppgång som vid en prisnedgång på elmarknaden. 

Säkrat elpris per rapportdatum för 2019 är 31 öre/kWh.  
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