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Budget för kommunstyrelsen 2012 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  godkänna föreslagen resultatbudget samt investeringsbudget för 2012, bilaga. 
 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges beslut i Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) innehåller ett antal 
inriktningsmål och uppdrag till kommunstyrelsen (KS). Vid KS sammanträde i december 
2011 antogs en preliminär budget. Föreliggande budget har nu vidarebearbetats utifrån kända 
förutsättningar.  
 
Kommunfullmäktige har genom sitt beslut i IVE i juni 2011 respektive i kompletterande 
beslut i december 2011 tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 279 186 tusen kronor 
för 2012. Kommunbidraget är justerat jämfört med IVE-beslutet i juni 2011, där budgeten 
reduceras med 1 % motsvarande -2 813 tkr. Därtill har nya uppdrag tillförts kommunstyrelsen 
och kompenseras med 5 860 tkr. Sammantaget innebär det att KS budget är en ökning med 
3 047 tkr jämfört med föregående år. 
 
Kommunstyrelsen föreslås fördela budgeten per verksamhetsområde enligt följande: 
 
1. Politisk verksamhet     51 129 tkr 
2. Infrastruktur och skydd     62 488 tkr 
3. Fritid och kultur       6 018 tkr 
6. Särskilda insatser       5 085 tkr 
8. Kommunledning och gemensam verksamhet 154 464 tkr 
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Politisk verksamhet är i stort sett i samma nivå som föregående år (51 035 tkr) och ska täcka 
kostnader för förtroendevalda, partistöd, politiska sekreterare med mera.  
 
Verksamhetsområdet Infrastruktur och skydd omfattar för KS del infrastruktur, 
stadsutveckling, näringslivsutveckling, skydd med mera. Området har förstärkts med drygt 
15 000 tkr (47 394 tkr). Förstärkningen omfattar KS nya ansvar för Mark- och 
exploateringsverksamheten, överföringen av beredskapssamordningen från Räddnings- och 
beredskapsnämnden, förstärkning av ägarstöd för Destination Uppsala och särskilda 
tillväxtpengar. 
 
Verksamhetsområde 3, kultur och fritid består av åtaganden rörande Linnéträdgårdarna, 
stadsteatern och räntebidrag till föreningar. Kommunbidraget är något lägre jämfört med 
föregående år (6 319 tkr). 
 
Särskilt riktade insatser, verksamhetsområde 6, omfattar arbetsmarknads-, och 
sysselsättningsåtgärder. Inom området återfinns för KS medel för samverkanslösningar. 
Kommunbidraget är i stort sett på samma nivå som föregående år (5 049 tkr). 
 
Kommunledning och gemensam verksamhet, verksamhetsområde 8, redovisas kostnader för 
kommunens övergripande informationsåtgärder, företagshälsovård, kommungemensamma IT-
system, kostnader för personalorganisationer, kontorets lönekostnader, hyror och 
administrativa kostnader. Kommunbidraget är något lägre än föregående år (154 529 tkr). 
 
Investeringsbudgeten för 2011 
Investeringsbudgeten för 2011 är 72 miljoner kronor och är en förstärkning med 55 miljoner 
kronor, varav 40 miljoner kronor är avsedda för mark-, och exploateringsverksamheten. 
Ytterligare 15 miljoner kronor är avsedda för E-förvaltning. Av de återstående 
investeringsmedlen avser de främst IT-system men omfattar även investeringar i 
kontorsmöbler med mera. 
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