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Nr 168. Delårsbokslut och helårsprog-
nos 2011 för Uppsala kommun och kom-
munkoncern
(KSN-2011-0380)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk-
tige besluta

att godkänna delårsbokslutet per 31 augusti 
2011 för Uppsala kommun och kommunkon-
cernen, samt

att fastställa resultat- och balansräkningar 
för Uppsala kommun och kommunkoncernen 
enligt bilaga 1.

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del 
beslutat

att anmäla helårsprognosen för 2011 upprät-
tad per 31 augusti till kommunfullmäktige,

att uppmana de nämnder som prognostise-
rat underskott att fortsatt arbeta mot ekonomi 
i balans, samt

att uppdra åt kommunledningskontoret att 
månatligen följa de nämnder och styrelser som 
aviserat negativa årsresultat i sin prognos.

Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Kla s-
son, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Frida Johnsson (båda MP) och Emma Wallrup 
(V) reserverar sig enligt bilaga 2, utsändes se-
parat.

Uppsala den 9 november 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Mohamad Hassan/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Cecilia Forss, 
Liv Hahne, Magnus Åkerman, Sofia Spolan-
der (alla M), Mohamad Hassan, Peter Nord-
gren (båda FP), Stefan Hanna, Karin Ericsson 
(båda C), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gard-
fjell, Frida Johnsson (båda MP) och Emma 
Wallrup (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-

topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M) och 
Milischia Rezai (S).

Ärendet
Underlag med delårsbokslut per augusti och 
årsprognos för Uppsala kommun och kom-
munkoncernen redovisas enligt bilaga 1, ut-
sändes separat. 

Periodens redovisade resultat är 250 (354) 
miljoner kronor för Uppsala kommun och 425 
(413) miljoner kronor för kommunkoncernen. 
Värden inom parantes avser föregående års re-
dovisade resultat för motsvarande period.

Helårsresultatet prognostiseras till 41 (167) 
miljoner kronor för Uppsala kommun. Prog-
nosen fördelar sig med 21 miljoner kronor 
för kommunstyrelsen, 23 miljoner kronor för 
uppdrags-nämnderna, -20 miljoner kronor 
för produktionsstyrelserna samt 17 miljo-
ner kronor för finansförvaltningen. Negativa 
prognoser har lämnats av utbildnings- och 
arbetsmarknads-nämnden med -18 miljoner 
kronor, socialnämnden för barn och unga med 
-5 miljoner kronor, nämnden för vuxna med 
funktionshinder med -4 miljoner kronor, gatu- 
och trafiknämnden med -20 miljoner kronor, 
fastighetsnämnden med -9 miljoner kronor, 
överförmyndarnämnden med -0,5 miljoner 
kronor, styrelsen för vård och bildning med 
-21 miljoner kronor samt produktionsnämnden 
för självstyrande kommunala skolor med -4 
miljoner kronor. I prognosen ingår exploate-
ringsvinster om 17 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat i Uppsala kommun 
motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning, att jämföra 
med en uttalad målsättning om minst 1 pro-
cent. 

Pensionskostnaderna prognostiseras till 431 
miljoner kronor vilket innebär en negativ bud-
getavvikelse med 36 miljoner kronor. I progno-
sen ingår inte effekten av sänkt diskonterings-
ränta vilket blev känt först i oktober. Sänkningen 
innebär att storleken på Uppsala kommuns pen-
sionsskuld ökar, vilket ger en negativ effekt på 
helårsresultatet i storleksordningen 50 mnkr.

För Uppsala Stadshus med dotterbolag 
prognostiseras resultatet till 1 676 (58) miljo-
ner kronor. Resultatandelen från delägda bolag 
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förväntas uppgå till -4 (-3) miljoner kronor.Den 
sammanvägda prognosen för resultatet i kom-
munkoncernen, med hänsyn tagen till elimi-
neringar mellan företagen, förväntas till 1 788 
(242) miljoner kronor. Under perioden finns 
jämförelsestörande poster, en mycket omfat-
tande dessutom genom affären mellan Uppsa-
lahem AB och Bostadsaktiebolaget Dombron. 
Prognostiserat resultat rensat för jämförelse-
störanda poster är 20 (229) miljoner kronor för 
Uppsala kommun, -76 (0) miljoner kronor för 
Uppsala Stadshus AB med dotterbolag samt -4 
(-3) miljoner kronor för delägda företag. Det 
sammanvägda resultatet för kommunkoncer-
nen, med hänsyn tagen till jämförelsestörande 
poster, är -42 (246) miljoner kronor.

Föredragning
En slutsats av periodens resultat är att nuva-
rande nettokostnadsutveckling om 6,6 procent 
inom Uppsala kommun inte är långsiktigt håll-
bar. En dämpning av kostnadsutvecklingen är 
nödvändig inför 2012, åtgärder har redan vid-
tagits på såväl politisk nivå som tjänstemanna-
nivå. Vaksamhet krävs även kring förändringar 
i utvecklingen av skatteunderlaget föranlett av 
vikande global konjunktur och finansiell oro. 
Finansiering av pensionsskulden är en ytterli-
gare faktor som påverkar Uppsala kommuns 
långsiktiga förutsättningar. Kommunlednings-
kontoret har som konsekvens för avsikt att 
intensifiera arbetet med förnyelse av kommu-
nens resursfördelningsmodell. 

Samtliga nämnders kommentarer till sina 
respektive bokslut och årsprognos finns i akten 
samt hos kommunstyrelsens sekreterare.
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