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 Kommunstyrelsen 
 

Kommunrevisionen: Utlåtande avseende delårsrapport 2012-08-31 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att besvara revisionsrapporten enligt bilaga1. 
 
 
Ärendet 
Revisionen har gjort en översiktlig granskning och analys över Uppsala kommun baserad på 
delårsrapporten per den 31 augusti. Skrivelsen från revisionen med tillhörande rapport 
återfinns som bilaga 2 i nu aktuellt ärende. Av skrivelsen framgår inte om revisionen 
förväntar sig ett svar men kommunstyrelsen ser det som viktigt att ge en bild av de åtgärder 
och steg som vidtagits på basis av delårsrapporten. 
 
Föredragning 
Delårsrapporten är ett delårsbokslut där resultaträkningen baseras på en fullständig 
periodisering av alla resultatpåverkande poster. I delårsrapporten görs även en bedömning 
avseende måluppfyllelse för inriktningsmålen för att få indikationer om behov av förändring 
inom de verksamheter som uppdragsnämnderna ansvarar för. 
 
Av rapporten framgick att de ekonomiska målen för året bedömdes kunna uppnås samtidigt 
som en oroande tendens fanns för en fortsatt hög kostnadsökningstakt. Vad beträffar 
uppföljning av inriktningsmålen var bilden splittrad. För relativt många inriktningsmål var 
måluppfyllelsen svårbedömd. Det berodde dels på att effektmålen och uppföljningen av dessa 
inte gav en entydig bild av hur det enskilda inriktningsmålet klaras dels på att det för en del 
inriktningsmål saknades relevanta data som kan ge en bild av i vilken utsträckning 
inriktningsmålet kommer att nås. 
 



2 (2) 

Kommunstyrelsen har med stöd av delårsrapporten och den analys den innehåller dels 
fördjupat sin tillsyn avseende hur kostnadsutvecklingen kan bromsas dels övervägt hur 
inriktningsmålen bör hanteras för att säkerställa den styrning som målen i sig och 
uppföljningen av dem ska ge. Svaret till revisionen berör dessa två frågor, tillsynen och 
inriktningsmålen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den bild som delårsrapporten, vilken bekräftas av revisionens analys, ger av kostnads-
utvecklingen är oroande. Särskilt mot bakgrund av en svagare skatteunderlagsutveckling som 
prognostiseras för 2013 och framåt. Den pågående planeringen för 2014-2017 samt 
uppföljning under 2013 måste baseras på denna kunskap. 
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Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 




































































