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 Kommunstyrelsen 
 

Uppföljning per april med prognos för helåret 2011 för Uppsala kommun 
samt beslut om kompletterande investeringsbudget 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att fastställa periodbokslutet för april 2011 (bilaga 1), 
 
att anmäla prognosen per april 2011 till kommunfullmäktige (bilaga 1),  
 
att uppdra till kommunledningskontoret att månatligen följa de nämnder och styrelser som 
aviserat negativa resultat i sin årsprognos, 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att se över hur finansieringen av pensionskostnaderna 
ska budgeteras,  
 
 
att lägga uppföljningen av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till 
handlingarna 
 
att justera investeringsbudgeten för följande nämnder med nedan angivna ökningar: 
   - Nämnden för självstyrande kommunala skolor, 9,6 mnkr (bilaga 2) 
   - Fritids- och naturvårdsnämnden, 25 mnkr (bilaga 3) 
   - Överförmyndarnämnden, 0,3 mnkr (bilaga 4) 
   - Gatu- och trafiknämnden, 50 mnkr (bilaga 5) 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens resultat för perioden januari till april 2011 uppgår till -27 mnkr, en försämring 
med 75 mnkr jämfört med motsvarande period 2010. Helårsprognosen visar på ett överskott 
om 47 mnkr, varav 19 mnkr är realisationsvinster. Prognosen innebär därmed att 
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kommunfullmäktiges målsättning om ett resultat på 1,0 procent av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning inte uppnås. 
 
Skatter och kommunalekonomisk utjämning förväntas bli 123 mnkr högre än budget medan 
den totala nettokostnaden beräknas överskrida budget med 151 mnkr. Jämfört med 2010 är 
nettokostnadsökningen 6,4 procent. 
 
En för högt budgeterad intäkt från personalomkostnadspålägg och högre kostnader för 
vinterväghållningen förklarar merparten av avvikelsen mot budget. Produktionsstyrelserna 
prognostiserar negativa resultat på sammanlagt 25 mnkr. Uppdragsnämndernas samlade 
nettokostnader ryms däremot inom tilldelat kommunbidrag trots att fyra uppdragsnämnder 
räknar med underskott. 
 
Kommunens låneskuld beräknas öka med 294 mnkr under året till följd av vidareutlåning till 
kommunala bolag samt under förutsättning att prognostiserad investeringsvolym uppnås. 
Drygt hälften av prognostiserad nettoinvestering beräknas kunna finansieras med egna medel. 
 
Prognosen per april innehåller ett antal osäkerheter och enligt nämndernas egna 
uppskattningar kan resultatet variera mellan -32 mnkr och +106 mnkr. 
Kommunledningskontoret gör den samlade bedömningen att resultatet kan bli bättre än vad 
prognosen visar 
 
 
Ärendet 
 
I bilaga 1 redovisas resultaträkning för Uppsala kommun dels bokslut per april 2011 och dels 
prognos för helåret. 
 
Kommunens resultat för perioden januari till april uppgår till -27 mnkr, en försämring med 75 
mnkr jämfört med motsvarande period 2010. Helårsprognosen visar på ett överskott på 47 
mnkr, varav 19 mnkr utgörs av realisationsvinster. Prognosen utgår ifrån att den budgeterade 
utdelningen från AB Uppsala Kommuns Industrihus på 30 mnkr inte kommer att genomföras.  
 
Prognosen innebär att kommunfullmäktiges målsättning om ett resultat på 1 procent av skatter 
och kommunalekonomisk utjämning inte uppnås.  
 
Nettokostnaden överskrider budget med 151 mnkr en ökning med 6,4 procent jämfört med 
2010. Avvikelsen mot budget förklaras av en för högt budgeterad intäkt för 
personalomkostnadspålägg och en bokslutsreglering av vinterväghållningen på 
finansförvaltningen. 
 
Den interna intäktsminskningen på finansförvaltningen är ett strukturellt problem i och med 
att stora delar av verksamheter går över i extern regi och i längden måste systemet ses över 
hur finansförvaltningen ska finansiera pensionskostnaderna. 
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Produktionsstyrelserna redovisar negativa resultat på sammanlagt 25 mnkr, vilket svarar för 
ytterligare en avvikelse mot budget. Styrelsen för vård och bildning har aviserat att använda 
del av sitt eget kapital enligt regelverket i IVE 2011-2014. 
 
Uppdragsnämndernas samlade nettokostnader ryms inom tilldelat kommunbidrag trots att fyra 
uppdragsnämnder räknar med underskott.  
 
Enligt prognosen finansieras årets nettoinvesteringar på 820 mnkr till cirka 52 procent med 
egna medel. 
 
Prognosen för Uppsala kommun per april innehåller ett antal osäkerheter och enligt 
nämndernas egna uppskattningar kan resultatet variera mellan -32 mnkr eller som högst 106 
mnkr. Styrelsen för vård och bildning aviserar den största osäkerheten på 63 mnkr – från en 
resultatförbättring med 23 mnkr till en försämring med 40 mnkr. 
 
Kommunledningskontoret gör den samlade bedömningen att resultatet kan komma att bli 
bättre än vad prognosen för Uppsala kommun visar. 
 
Kommunledningskontoret föreslås att månatligen följa de nämnder och styrelser som i sina 
prognoser för helåret aviserat ett negativt resultat. 
 
Merparten av de uppdrag och direktiv som kommunfullmäktige givit i IVE 2011-2014 
kommer att verkställas under året. 
 
Nämndernas inlämnade rapporter återfinns i bilaga 6. 
 
Inom den beslutade investeringsbudgeten finns avsatt ett ofördelat belopp om 135,6 mnkr. 
Fyra nämnder har inkommit med begäran att få ta del av omfördelning från ofördelade 
investeringsmedel av investeringsbudgeten för 2011. Dessa nämnder är: 
 
- Nämnden för självstyrande kommunala skolor, 9,6 mnkr  
- Fritids- och naturvårdsnämnden, 25 mnkr  
- Överförmyndarnämnden, 0,3 mnkr  
- Gatu- och trafiknämnden, 50 mnkr  
 
De driftskostnader som investeringarna medför ska täckas av beslutat kommunbidrag i 
gällande IVE (se KS-2009-0702). 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 










































































































































































































































