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Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att fastställa budget 2013 samt plan 2014-2016
för den gemensamma nämnden för räddningstjänst i Uppsala, Tierp och Östhammars
kommuner enligt ärendets bilaga 1,
att fastställa budget 2013 samt plan 2014-2016
för den gemensamma nämnden för överförmyndarverksamheten i Uppsala, Knivsta,
Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars
kommuner enligt ärendets bilaga 1,
att fastställa ett justerat kommunbidrag för
kommunstyrelsen enligt bilaga 2,
att godkänna tekniska justeringar enligt bilaga
3, samt
att fastställa justerad budget för finansförvaltningen 2013 samt justerad resultaträkning
för 2013 enligt bilaga 4 respektive 5.
Uppsala den 21 november 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander
(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V).
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Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Karin
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia
Rezai (båda S).
Ärendet
Kommunfullmäktige har i juni 2012 tagit
beslut om IVE 2013-2016.
From 2012 bedrivs både överförmyndarverksamhet och räddningstjänst i form av
gemensamma nämnder där Uppsala är värdkommun. Värdkommunen ska för en gemensam nämnd fastställa nämndens totala budget. I
nu aktuellt ärende återfinns dessa två beslut.
Kommunstyrelsen har from 2012 ansvaret för
krisberedskapen inom Uppsala kommun. För
att from 2013 skapa förutsättningar för ett proaktivt arbete förslås att kommunbidraget justeras i denna del.
Övriga förändringar som föreslås i ärendet är
tekniska justeringar för att skapa en mer korrekt bild av kostnaden för olika delar av kommunens verksamhet.
Föredragning
From 2012 inrättades en gemensam nämnd,
räddningsnämnden, för räddningstjänst i Uppsala, Tierp samt Östhammars kommuner med
Uppsala kommun som värdkommun. Det innebär att Uppsala kommunfullmäktige ska fastställa budget för den gemensamma nämnden.
Budgeten ska bl.a. redovisa nämndens ersättning från de tre samverkande kommunerna.
Uppsala kommuns del av ersättningen till
nämnden baseras på beslutet om IVE 20132016. Utifrån den ersättning som Uppsala beslutat om och det avtal som finns mellan de tre
samverkande kommunerna har ersättningen för
de två övriga kommunerna kunnat fastställas
(bilaga 1).
Sedan 2011 finns en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamhet i Uppsala län. I
nämnden ingår samtliga kommuner i länet med
undantag för Håbo och Enköping. Uppsala
kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden och ska därför fastställa budget för nämnden. Utifrån den ersättning som
Uppsala beslutat om och det avtal som finns
mellan de samverkande kommunerna har ersättningen för övriga kommunerna kunnat
fastställas (bilaga 1).

För båda de två gemensamma nämnderna har
under hösten hållits ägarsamråd där de nu aktuella ersättningsbeloppen redovisats. Ägarsamråden har uttalat att beloppen kan rymmas
inom respektive kommuns ekonomiska planer
för 2013. Vid ägarsamråden har även redovisats förslag till en ordning där de gemensamma nämndernas verksamhet och ekonomiska ersättningar kommer att beredas som
en del i arbetet med IVE 2014-2017. Det betyder att budget för de gemensamma nämnderna kommer att återfinnas som en komplettering till IVE 2014-2017 och fastställas vid
samma tidpunkt som IVE. Denna ordning är
inarbetad i förslaget till tidsplan och aktiviteter
för IVE 2014-2017.
Kommunstyrelsen ansvarar från 2012 för det
samlade beredskaps- och säkerhetsarbetet
inom Uppsala kommun. Vid överföring av beredskapsverksamheten från dåvarande räddnings- och beredskapsnämnden fick kommunstyrelsen en justering av sitt kommunbidrag med ett belopp som täcker kostnaderna för det administrativa arbetet. För att
kunna genomföra åtgärder som ska stärka beredskapen och höja säkerheten inom kommunen bör kommunbidraget höjas. Höjningen
föreslås vara 640 tkr och finansieras inom
finansförvaltningen. I finansförvaltningen ligger det statsbidrag som Uppsala kommun får
för sitt beredskapsarbete vilket innebär att det
ytterst finns en extern finansiering av arbetet.
Statsbidraget har nu i finansförvaltningen justerats till det belopp med vilket det beräknas
uppgå till för 2013. Det utökade kommunbidraget för kommunstyrelsen finansieras till
del med höjningen av statsbidraget och
utökningen påverkar därför endast marginellt
resultatet för 2013. I bilaga 2 redovisas justeringen av kommunbidrag för kommunstyrelsen och den justering det medför i verksamhetstermer.
Inom ramen för beslutad IVE 2013-2016 finns
behov att göra några justeringar som är av teknisk karaktär dvs. de påverkar inte kommunbidragen för nämnd utan är endast flyttningar
mellan verksamheter inom en och samma
nämnd. Den mer substantiella justering som
görs är en flyttning av kostnaden för hyra av
fritidsgårdar från Pedagogisk verksamhet till
Kultur- och fritidsverksamhet. Denna justering
görs för att få en mer rättvisande bild av var

sådana kostnader hör hemma. I bilaga 3 framgår denna och övriga justeringar som görs
mellan verksamheter.
Det beslut som föreslås avseende justerat
kommunbidrag för kommunstyrelsen har
tillsammans med en uppdaterad skatteintäktsprognos, baserad på SKL:s prognos över
skatteunderlagets utveckling från oktober
2012, inarbetats i en uppdaterad budget för
finansförvaltningen, bilaga 4. Utifrån budget
för finansförvaltningen har även en ny resultaträkning för 2013 tagits fram vilken återfinns
i bilaga 5.
I bilaga 6 återfinns en specifikation över hur
de nu gjorda kompletteringarna och justeringarna ger nytt kommunbidrag för kommunstyrelsen samt förändringar mellan verksamheter i övrig.
Ekonomiska konsekvenser
Det förslag till justeringar som nu presenteras
påverkar kostnaden för 2013 i mindre omfattning. Genom att förslaget även har beaktat den
senaste skatteunderlagsprognosen har en
uppdatering gjorts av resultaträkningen för
2013. Det resultat som nu redovisas är 141
mnkr och innebär att resultatet utgör 1,5
procent av skatter och kommunalekonomisk
utjämning. Genom att skatteunderlaget stärkts
under 2012 så ger det högre skatteintäkter för
2013 än vad IVE 2013-2016 angav trots att
ökningstakten i skatteunderlagen för 2013 är
lägre nu än i tidigare prognos.

