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 Kommunstyrelsen 
 

Budget för kommunstyrelsen 2013 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna föreslagen resultatbudget och investeringsbudget för 2013 enligt bilaga, samt 
 
att i samband med fastställande av Focusplanen (2013) i januari 2013 överväga eventuella 
justeringar i budgeten. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har genom sitt beslut i IVE i juni 2012 tilldelat kommunstyrelsen ett 
kommunbidrag på 272 978 tusen kronor för 2013. I förslaget har inarbetats de förslag till 
tilläggsbeslut som kommunfullmäktige behandlar den 10 december 2012 om justering av 
kommunbidrag 2013. Det innebär att kommunstyrelsens tilldelade kommunbidrag efter 
tilläggsbesluten är 273 618 tusen kronor för 2013.  
 
Föredragning 
Normalt ska budget och kommunstyrelsens fokusplan tas vid samma tidpunkt. Fokusplanen 
har inte hunnit bearbetas tillräckligt för att omfattas i det aktuella ärendet. Innevarande års 
fokusplan fastställdes först i april 2012 och föreslås i huvuddrag gälla, med utrymme för 
mindre korrigeringar, även för 2013. Med utgångspunkt för en Fokusplan för 2013 som inte i 
avsevärd mening skiljer sig från 2012 bedömer kontoret att föreslagen budget kan fastställas 
under december månad 2012 och att fokusplanen kan fastställas under januari månad 2013. 
 
Kommunstyrelsen föreslås fördela budgeten per verksamhetsområde enligt följande: 

Fördelning per verksamhet Kommunbidrag (tkr) 
Politisk verksamhet (1) 51 614 
Infrastruktur och skydd (2) 58 341 
Fritid och kultur (3) 7 442 
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Särskilt riktade insatser (6) 5 190 
Kommunledning och gemensam verksamhet (8) 151 031 
Summa kommunbidrag 273 618 

 
Kostnaderna inom politisk verksamhet (1) avser förtroendevalda, partistöd, revision, politiska 
sekreterare, medaljmiddag, medlemskap i förbund, administration med mera.  
 
Verksamhetsområdet infrastruktur och skydd (2) omfattar för kommunstyrelsens del 
infrastruktur, stadsutveckling, näringslivsutveckling, mark och exploatering, turism, skydd 
med mera. Exempel på kostnader att finansiera är medlemsavgifter, ersättning till 
destinationsbolag, översiktsplanering, miljö- och klimatarbete, näringslivsfrämjande åtgärder 
och marknadsföring. Den större förändringen som sker inom området är att ägarbidraget till 
Destination Uppsala AB förstärks med 1,5 miljoner kronor, med utgångspunkt att den tidigare 
nivån om 10 miljoner kronor varit oförändrat under en längre period. En ytterligare 
förstärkning av ägarbidraget finns inom ram men bör förutsätta att övriga ägare tillskjuter 
medel i bolaget.  
 
Verksamhetsområde kultur och fritid (3) består av åtaganden rörande Linnéträdgårdarna, 
Uppsala stadsteater AB och räntebidrag till föreningar.  
 
Särskilt riktade insatser (6) omfattar arbetsmarknads-, och sysselsättningsåtgärder. Inom 
området återfinns kommunstyrelsens medel för samverkanslösningar.  
 
Inom verksamhetsområdet kommunledning och gemensam verksamhet (8) redovisas 
kostnader för kommunens övergripande informationsåtgärder, företagshälsovård, 
kommungemensamma IT-system, kostnader för personalorganisationer, omställning av 
verksamheter inom kommunen, arbetsgivarpolicy, jämställdhet, kontorets lönekostnader, 
hyror, administrativa kostnader med mera. För att stärka arbetet med fokus finns medel kvar 
för senare fördelning inom verksamhetsområdet eller till andra områden. 
 
Investeringsbudgeten för 2013 
Investeringsbudgeten från fullmäktige för 2013 är 63,6 miljoner kronor varav 40 miljoner 
kronor är avsedda för mark- och exploateringsverksamheten. Inom IT finns planerade 
investeringar för 8,9 miljoner och 1 miljon avser inventarier med mera till kontoret. 
Resterande 13,7 miljoner kronor är ofördelade investeringsmedel. Från 2012 års 
investeringsmedel beräknas 21,8 miljoner kronor att överföras och avser till största del E-
förvaltning som senarelagts.  
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