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Nr 71. Årsbokslut 2012 
KSN-2012-1187 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna årsredovisningen och fastställa 
kommunens respektive kommunkoncernens 
sammanställda resultat- och balansräkning för 
2012 enligt ärendets bilaga 1, 
 
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del 
beslutat 
 
att fastställa rapportering för den upphörda 
nämnden för självstyrande kommunala skolor 
enligt ärendets bilaga 2, 
 
att fastställa 2012 års resultat och utgående 
ackumulerat resultat per 2012-12-31 för samt-
liga nämnder enligt ärendets bilaga 3, 
 
att fastställa redovisade investeringar som på-
gående till år 2013 enligt ärendets bilaga 4, 
 
att anmäla uppföljningen av från kommun-
fullmäktige under året givna uppdrag/-direktiv 
till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 
5, 
 
att lägga uppföljningen av kommunstyrelsen 
under året givna uppdrag till handlingarna 
enligt ärendets bilaga 6, 
 
att anmäla uppföljningen av den interna kont-
rollen till kommunfullmäktige enligt ärendets 
bilaga 7, 
 
att anmäla hållbarhetsbokslut för 2012 till 
kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 8, 
 
att anmäla uppföljning av översiktsplan 2010 
till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 
9, 
 

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredo-
visning 2012 till kommunfullmäktige enligt 
ärendets bilaga 10.  
 
 
Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria Gard-
fjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån 
för att fullmäktige ska besluta 
 
Att ianspråkta budgeterad utdelning från 
Uppsala Stadshus AB om 20 mnkr, samt 
 
Att avsätta 20 mnkr i en social investe-
ringsfond. 
 
Uppsala den 10 april 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Simone Falk, Louise 
Landerholm Bill (alla M), Peter Nordgren 
(FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg, Mi-
lischia Rezai (båda S) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Bokslut för verksamhetsåret 2012 presenteras i 
bifogade årsredovisningar. Som ett led i bok-
slutsarbetet fastställs även årets resultat res-
pektive utgående ackumulerat resultat för 
nämnder och styrelser. 
 
Årets resultat 
Det ekonomiska resultatet är positivt, 20 (92) 
miljoner kronor för Uppsala kommun och 76 
(1 687) miljoner kronor för Uppsala kom-
munkoncern. Siffror inom parantes avser mot-
svarande värde för föregående år. Flera nämn-
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der redovisar negativa resultat vilket kräver 
fortsatt uppmärksamhet och aktiva åtgärder.  
 
Årsredovisningar framgår av ärendets bilaga 1 
och 10, resultatdisposition per nämnd inom 
Uppsala kommun framgår även av ärendets 
bilaga 3. 
 
Självutvärderingen av måluppfyllelse visar att 
63 procent av kommunfullmäktiges 64 inrikt-
ningsmål uppnåtts eller kommer att uppnås, för 
8 procent är uppfyllelsen svårbedömd, 27 pro-
cent kommer att uppnås med ytterligare in-
satser medan 2 procent inte uppnås. Ägar-
direktiv till aktiebolag och produktionsstyrel-
ser uppnås i allt väsentligt.  
 
Uppsala kommun har liksom flertalet kommu-
ner i riket en historisk pensionsskuld i form av 
en ansvarsförbindelse för pensioner intjänade 
före 1998. I balansräkningen har denna vär-
derats till 4 248 miljoner kronor. Soliditeten 
har minskat något till 50 procent, inklusive 
ansvarsförbindelsen är soliditeten 16 procent. 
Uppsala kommuns kreditbetyg från Standard 
and Poor’s är oförändrat det näst högst möjliga 
på medellång och lång sikt och det högsta möj-
liga på kort sikt. 
 
Produktionsnämnden för självstyrande kom-
munala skolor 
Under året upphörde nämnden och verksam-
heten integrerades med Styrelsen för vård och 
bildning. Tillsammans med verksamhetsöver-
gången från Grafiskt Utbildningscenter AB 
innebär detta att kommunens egen produktion 
inom det pedagogiska området samlats under 
en huvudman. Möjlighet till prioriteringar 
inom den pedagogiska verksamheten, som 
brottats med olönsamhet till följd av vikande 
elevantal i framförallt gymnasie-skolan för-
väntas därmed förbättras. Nämndens ekono-
miska slutrapport för försöksperioden framgår 
av ärendets bilaga 2. 
 
Pågående investeringar 
Vid årsskiftet finns pågående investerings-
projekt om motsvarande 192 miljoner kronor. 
Dessa ingår ej i kommunfullmäktiges inves-
teringsbudget för 2013. Nämndernas förteck-
ning över pågående investeringar från 2012 för 

överföring till 2013 framgår av ärendets bilaga 
4. I januari 2013 överfördes huvuddelen av 
kommunens fastigheter till tre helägda fastig-
hetsbolag. Årets nettoinvesteringar i kommu-
nen, 576 miljoner kronor, förväntas därför 
minska under 2013. För kommunkoncernen 
förväntas de däremot oförändrade eller öka nå-
got eftersom verksamheten alltså finns kvar 
inom denna. 
 
Uppdrag och direktiv 
De uppdrag och direktiv som kommun-
fullmäktige eller kommunstyrelsen givit under 
året och därför ej redovisas i IVE 2011-2014 
redovisas i ärendets bilaga 5 och 6. Kommun-
ledningskontoret följer under året upp de upp-
drag och direktiv som nämnderna inte verk-
ställt. 
 
Intern kontroll 
Uppsala kommuns interna kontroll bedöms 
likvärdig med genomsnittliga förhållanden i 
andra kommuner. Ambitionen är högre. Under 
året har revisionen genomfört insatser för att 
stärka medvetenhet kring området mutor och 
jäv. Kommunledningskontoret har genomfört 
en utbildning riktad mot systematisk riskanalys 
i praktiken för ett femtiotal ekonomer. En 
webbplats på intranätet har skapats för doku-
mentation kring intern kontroll. Här tillhanda-
hålls information, utbildningsmaterial och 
samtliga nämnder och bolags interna kontroll-
planer och utvärderingar av den interna kont-
rollen. Arbetet med systemförvaltningsmodel-
len PM3 har fortskridit och väntas ge effekter 
även på området intern kontroll, inte minst vad 
avser processer som stöds av IT-systemen 
Agresso och Heroma. Mer om intern kontroll 
framgår av ärendets bilaga 7. 
 
Ett fortsatt tydliggörande av ambition, do-
kumentation och organisatorisk placering av 
intern kontroll bedöms som centralt för att 
ökad kvalitet ska bli synlig i uppföljningen. 
Samtliga nämnders och styrelsers interna kont-
rollplaner och uppföljningar av dessa finns i 
akten. 
 
Hållbarhetsbokslut 
Kommunens hållbarhetsbokslut presenteras 
vart annat år och beskriver utvecklingen över 
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sociala, ekonomiska och ekologiska dimen-
sioner. Vart annat år ersätts hållbarhetsbok-
slutet av en tematisk rapport, 2011 handlade 
denna temarapport om barn och unga. Årets 
rapport är därför ett hållbarhetsbokslut och 
utgör ärendets bilaga 8. 
 
Uppföljning av översiktsplan 2010 
Arbetet med såväl formella uppdrag som öv-
riga aktiviteter som lyfts fram i översikts-
planen 2010 fortgår i stort sett enligt inten-
tioner, ärendets bilaga 9. 
 
Samverkansgrupp 
Information om bokslut 2012 gavs till centrala 
samverkansgruppen den 2 april 2013.  
 
Nämndernas verksamhetsberättelser 
Samtliga nämnders och styrelsers verksam-
hetsberättelser till kommunstyrelsen avseende 
årsbokslutet finns i akten. 
 
BILAGA 1 
 
Ärendets bilaga 1 utgörs av separat tryck, 
årsredovisning 2012 för Uppsala kommun.  
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