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Delårsbokslut och helårsprognos 2012 för Uppsala kommun och Uppsala 
kommunkoncern 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna delårsbokslutet per 31 augusti 2012, samt, 
 
att fastställa resultat- och balansräkningar enligt bilaga 1. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att fastställa rapportering för den upphörda nämnden för självstyrande kommunala skolor 
enligt bilaga 2, 
 
att anmäla helårsprognosen för 2012 upprättad per 31 augusti till kommunfullmäktige, 
 
att uppmana de nämnder som prognostiserat underskott till fortsatt arbete mot ekonomi i 
balans, samt, 
 
att särskilt uppmana utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att vidta och senast 30 
november återrapportera åtgärder för att anpassa verksamheten till de ramar som 
kommunfullmäktige angivit, med uppnådd ekonomi i balans senast 2013. 
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Ärendet 
 
Periodens redovisade resultat är 308 (föregående år 250) miljoner kronor för Uppsala 
kommun och 380 (425) miljoner kronor för Uppsala kommunkoncern. Värden inom parantes 
avser föregående års redovisade resultat för motsvarande period. Underlag med delårsbokslut 
per augusti och årsprognos för Uppsala kommun och Uppsala kommunkoncern redovisas 
inklusive en sammanfattande kommentar i bilaga 1. 
 
Uppsala kommunkoncern prognostiserar ett resultat om 171 (1 687) mkr, där föregående års 
resultat påverkades av stora realisationsvinster inom Uppsala stadshuskoncern. 
 
Helårsresultatet för Uppsala kommun prognostiseras till 138 (92) miljoner kronor. Prognosen 
fördelar sig med 71 miljoner kronor för kommunstyrelsen, -91 miljoner kronor för uppdrags-
nämnderna, -53 miljoner kronor för produktionsstyrelserna samt 211 miljoner kronor för 
finansförvaltningen. Enskilt större negativa prognoser har lämnats av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden med -72 miljoner kronor, socialnämnden för barn och unga med -15 
miljoner kronor, nämnden för hälsa och omsorg med -14 miljoner kronor samt äldrenämnden 
med -17 mnkr. Styrelsen för vård och bildning förutser ett negativt resultat med -52 mnkr och 
nämnden för självstyrande kommunala skolor ett negativt resultat med -17 mnkr. 
 
Av de totalt 64 inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt i IVE 2012-2015 förväntas 
32 uppnås, för 12 är måluppfyllelsen svårbedömd medan 19 behöver ytterligare insatser för 
att uppnås. För ett inriktningsmål bedöms måluppfyllelse inte kunna uppnås. 
 
Föredragning 
 
Samtliga nämnder uppmanas till fortsatt arbete i enlighet med uttalade mål om ekonomi i 
balans.  
 
Årets prognos pekar inför 2013 på ett behov av ökad styrning och kontroll inom flera 
uppdragsnämnder och produktionsstyrelsen för vård och bildning. De ramar som angivits 
enligt kommunfullmäktiges beslut om inriktning, verksamhet och ekonomi för 2013-2016 
måste respekteras och efterlevas av uppdragsnämnderna, samtidigt som produktions-
styrelsernas eventuella fortsatta uttag av eget kapital inte bör öka om målsättningen om 
ekonomi i balans ska uppnås. Innevarande år präglas av en oförutsedd större engångsintäkt, 
samtidigt som skatteintäkterna ökat något mer än budgeterat. Dessa faktorer bidrar till att 
Uppsala kommun redovisar ett positivt resultat och en ekonomi i balans trots att flera 
nämnder uppvisar negativa obalanser. 
 
Omställningsarbete pågår inom styrelsen för vård och bildning för att anpassa verksamheten 
till efterfrågan inom det pedagogiska området. Verksamheten präglas av minskande elevkullar 
och extern konkurrens samtidigt som verksamhet övertas från Grafiskt Utbildningscenter AB 
och nämnden för självstyrande kommunala skolor enligt kommunfullmäktiges beslut.  
 
De uppdragsnämnder som förutser större underskott anger att åtgärder vidtagits för att bringa 
ekonomi i balans. Med undantag för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden förutser dessa 
nämnder att åtgärderna ger positiva effekter till 2013. I samband med delårsbokslutet för april 
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efterfrågade kommunstyrelsen särskild återrapportering med åtgärdsplaner från tre uppdrags-
nämnder med större underskott. Återrapporteringen i september (KSN-2012-0973) visar att 
situationen är särskilt ansträngd för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Denna nämnd 
uppmanas till ytterligare genomlysning av verksamheten inför 2013 för att därefter, vid behov 
tillsammans med kommunstyrelsen, göra prioriteringar för att bringa ekonomi i balans.  
 
Respektive nämnds kommentarer till bokslut och årsprognos finns i akten samt hos 
kommunstyrelsens sekreterare. 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 






















































































