
Kommunstyrelsen direkt 
Här kan du se vad kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet 4 februari 2015. 
Sammanträdet börjar 13.00. 

Under mötet läggs de ojusterade besluten ut löpande. Du måste själv uppdatera ditt 
webbläsarfönster för att se nya beslut. Efter mötet fungerar den här sidan som ett ojusterat 
protokoll. 

Läs kallelse och handlingar 

Nummer Ärende Beslut 

1. Val av justerare och bestämmande av tid för 
justering av protokollet 

Stefan Hanna (C) 
Tid: 11 februari 

2. Godkännande av dagordning Godkänns 

3. Information om varumärkesprocessen Information lämnades av Teresa 
Palmquist, kommunikationsdirektör 

4. Ny delegationsordning för 
kommunstyrelsen Bifall till förslag 

5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 
2015 

Bifall till förslag. Reservation (M), 
(FP), (C) och (KD) samt (SD) 

6. Detaljplan för norra Bäcklösa Bifall till förslag. Reservation (SD) 

7. Lokalförsörjning utbildningsverksamhet 

Bifall till förslag samt  
att uppdra till lokalberedningsgruppen 
att vid ny- och ombyggnad av 
skollokaler beakta behovet av 
samlingslokaler för omkringliggande 
bostadsområde/stadsdelar. 
Särskilt yttrande (M), (FP), (C) och 
(KD) 

8. Komplettering av planen för Strategisk 
försörjning av pedagogiska lokaler 

Bifall till förslag. Särskilt yttrande (M), 
(FP), (C) och (KD) 

9. Riktlinjer för chefsanställningar Bifall till förslag. Särskilt yttrande (C) 

10. Riktlinjer för fördelning av ansvaret för 
arbetsmiljöuppgifter i Uppsala kommun Bifall till förslag 

11. 

Extern upplåning av 1,5 Mdr kronor för att 
minska risken för 
ränteavdragsbegränsningar för de 
kommunala bolagen 

Bifall till förslag. Reservation (C) 

12. Förvärv av  Arbetarbostadsstiftelsens 
bostadsrätter Bifall till att sats ett. Att sats två stryks 

13. Ansökan för att bli diplomerad som 
Fairtrade City 

Bifall till förslag. Reservation (M), 
(FP), (C) och (KD) samt (SD) 

14. 
Överenskommelse mellan Uppsala 
kommun och Lokalpolisområde 
Uppsala/Knivsta för 2015 

Bifall till förslag. Särskilt yttrande (SD) 

https://www.uppsala.se/epi/CMS/Content/organisation-och-styrning/Organisation/ledning/kommunstyrelsen/moten/2015/kommunstyrelsen-4-februari-2015,,17603/?epieditmode=True


Nummer Ärende Beslut 

15. Mälarens vattenvårdsförbund: Mälaren en 
sjö för miljoner (MER) Bifall till förslag 

16. 

Undertecknande av den europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå, 
CEMR 

Bifall till förslag. Reservation (SD) 

17. 

Inrättande av kompetenscentrum för vård- 
och omsorgsinnovationer genom 
samarbetsavtal med Landstinget i Uppsala 
län 

Bifall till förslag. 

18. Trafikverkets remiss Funktionellt prioriterat 
vägnät Bifall till förslag 

19. Revidering av handikapprådets föreskrifter Bifall till förslag 

20. 
Besvarande av 32 motioner väckta av 
företrädare för Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

Beslut att avskriva samtliga motioner 

21. Kommunstyrelsens val för mandatperioden 
2015-2018 

Av ksau föreslagna samt nominerade 
personer valdes 

22. Deltagande SKLs arbetsmarknadsdagar Två + två personer 
23. Delegationsbeslut Anmäls 

24. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 
den 27 januari 2015 Anmäls 

25. Mark- och exploateringsutskottets protokoll 
den 20 januari 2015 Anmäls 

26. Uppsala Stadshus AB:s protokoll från 
styrelsemöte 9 december 2014 Anmäls 

27. Uppsalahem AB:s protokoll från 
styrelsemöte den 16 december 2014 Anmäls 

28. 
AB Uppsala kommuns Industrihus 
protokoll från styrelsemöte den 9 januari 
2015 

Anmäls 

29. 
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter 
AB:s protokoll från styrelsemöte den 9 
januari 2015 

Anmäls  

30. 

Kommunstyrelsens ordförandes yttrande till 
mark- och miljööverdomstolen den 5 
decem-ber 2014 angående överklagande i 
fråga om detaljplan för Sydöstra Fullerö, 
Uppsala kommun 

Anmäls 

31. 
Ordförandebeslut förordnande av vice 
stadsdirektör under tiden 27 januari - 30 
januari 2015. 

Anmäls 

32. 
Avsiktsförklaring - ansökan om att bilda 
leaderområde för lokalt ledd utveckling 
2014-2020 

Anmäls 



Nummer Ärende Beslut 

33. Särskild aktivitet i partigrupp, 
kristdemokraterna 3 december 2014 Anmäls 

34. Särskild aktivitet i partigrupp, miljöpartiet 
11 januari 2015 Anmäls 

35. Särskild aktivitet i partigrupp, centerpartiet 
14-15 mars 2015 Anmäls 
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