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 Kommunstyrelsen 

 

 
 

Redovisning 1 för 2013 av uppdrag till kommunledningskontoret  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna redovisningen 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen behandlade den 10 oktober 2012 (§ 180) kontorets tredje rapport för 2012 
av genomförandet av uppdrag kontoret fått av kommunstyrelsen och av arbetsutskottet. 
Rapporten omfattade uppdrag givna av kommunstyrelsen till och med 8 augusti och av 
arbetsutskottet till och med till och med den 3 september 2012. 
 
I enlighet med gällande rutin, som innebär att kontoret redovisar i anslutning till års- eller 
periodbokslut, tas här de uppdrag upp som då inte bedömdes vara färdiga och nytillkomna 
uppdrag givna under 2012.  
 
Där texten i rapportkolumnen avslutas med en * innebär det att uppdraget anses slutredovisat i 
denna form. Vissa ärenden som följs upp på särskilt sätt och uppdrag givna i samband med 
andra återkommande uppföljningar redovisas inte här.  
 
Nästkommande rapport kommer i anslutning till redovisningen per 30 april 1013. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt  
stadsdirektör 
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Bilaga 
 

 

UPPDRAG GIVNA 2009 
Kommunstyrelsens uppdrag  
 
Ärende/uppdrag Rapport 
Direktiv för det fortsatta arbetet med 
inriktning att kunna genomföra ett 
pilotprojekt med spårtaxiteknik i 
Uppsala 
att förbereda en förprojektering av ett 
pilotprojekt för spårtaxi med alternativ 
lokalisering i Boländerna eller 
sjukhus/Gluntenområdet i enlighet med 
föredragningen – under förutsättning att 
staten utser Uppsala som kandidat till en 
pilotbana 
att stadsdirektören utser projektgrupp 
inklusive projektledare 
2009-08-26 § 160 

KS har 12 december 2012 (§ 245) beslutat  
uppdra till stadsdirektören att  
inge en ELENA-ansökan för att möjliggöra en  
förstudie. Beslutet håller på att verkställas. Det  
tidigare uppdraget är därför överspelat* 
 
. 
 



3 (6) 

UPPDRAG GIVNA 2010 
Kommunstyrelsens uppdrag  
 
 
Ärende/uppdrag Rapport 
Linnéprojekt 2008-2009 
I samarbete med fritids- och naturkontoret, 
kulturkontoret och fastighetskontoret 
arbeta fram en långsiktig ekonomisk och 
organisatorisk lösning för driften av 
Uppsalas egna Linnéminnen 
2010-05-19 (101) 

Kulturnämndens pågående arbete med 
kulturmiljöprogram är av betydelse för 
ställningstagande. Förberedande arbete pågår 
om eventuell ansökan till Länsstyrelsen om att 
hela Linnes Sävja som byggnadsminne bör 
omprövas. Förutsättningarna har förändrats 
med bildandet av de nya fastighetsbolagen. 
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UPPDRAG GIVNA 2011 
Kommunstyrelsens uppdrag  
Ärende/uppdrag Rapport 
Ny internhyresmodell 
Ytterligare utreda destineringen av 
kommunfullmäktiges särskilda tillskott 
2011-08-10 (§ 135) 

Omorganisationen som skedde vid årsskiftet 
betyder att medlen tillfaller kommunstyrelsen. 
Summan har beräknats.* 

 
 
Arbetsutskottets uppdrag  
Ärende/uppdrag Rapport 
Kommunrevisionens granskning 
avseende fullmäktiges mål om att bryta 
utanförskap 
Återkomma med en övergripande 
definition av begreppet utanförskap i syfte 
att underlätta styrning och uppföljning i 
enlighet med kommunrevisionens 
rekommendationer och även belysa 
utanförskapsbegreppets skiftande aspekter.
2011-06-20 (§ 120) 

Arbete pågår  
 
 

Analys lönekartläggning 2011 
I samråd med berörda kontor och 
förvaltningar säkerställa – inom ramen för 
löneöversynen 2012 – att justeringar med 
avseende på löneläge för följande grupper 
möjliggörs. 
- måltidspersonal 
-parkeringsvakt/trafikövervakare 
- Lärare grundskola senare år 
2011-11-21 (§217) 

Under löneöversynen 2012 har justeringar av 
löneläget i grupperna möjliggjorts, uppmuntrats 
och genomförts. Resultatet av 2012 års analys 
kommer att vara underlag för beslut om 
ytterligare insatser behövs i 2013 års 
löneöversyn. 2012 års analys genomförs med 
ny arbetsvärdering som grund. 
 

Samverkansavtal med San Jose, USA 
Ta fram underlag för former för samarbete 
mellan San Jose och Uppsala inom  
områdena, hållbara transporter och  
automatiserad kollektivtrafik, samt 
belysa ytterligare aktuella  
samverkansområden 
2011-12-19 § 247 

Träff med San José genomförd. 
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UPPDRAG GIVNA 2012 
Kommunstyrelsens uppdrag  
 
Gasturbin för reservelkraft 
I samverkan med berörda parter genomföra 
en teknisk och ekonomisk konsekvensanalys 
samt en riskanalys av en avveckling av 
gasturbinen 
2012-02-08 § 22 

Arbete pågår Svenska Kraftnät har efter 
lagändring fr o m 1 juli 2012 möjlighet att 
bidra till gasturbinens fortbestånd. 
Förhandlingar pågår. 

Utvecklingsplan för de viktigaste 
evenemangsplatserna i Uppsala  
Att i samverkan med berörda kontor/ 
förvaltningar bilda en referensgrupp för 
uppföljning och utvärderingen av en 
kommunikativ och deltagande 
planeringsprocess (cultural planning) för 
amfiteatern i Källparken som ett pilotprojekt 
för stadsutveckling 
2012-04-11 § 56 

Avvaktar det skede i Östra Sala backe då 
processen med nyttjande av amfiteatern blir 
aktuell 

Inköpskort i Uppsala kommun 
Att utfärda regler med utgångspunkt i bilaga 
2012-04-11 § 57 

För närvarande prövas ett 20-tal kort med 
avseende på funktion och rutiner. Till detta 
test finns en basal anvisning upprättad vilken 
kommer att justeras och kompletteras när 
inköpskorten släpps i full skala. 
 

Program för Dag Hammarskiöldsstråket 
Genomföra programarbete för Dag 
Hammarskiöldsstråket enligt föredragningen 
2012-04-11 § 58 

Arbete pågår 

Samfinansiering av webplats för 
studentbostäder 
Utvärdera bidraget och återkomma med 
förslag till ställningstagande för 2013 
2012-05-02 § 90 

Utvärderingen redovisas under mars månad  
 

Bildande av en gemensam pensionsstiftelse 
för kommunerna och landstinget i 
Uppsala län 
I samspel med övriga kommuner utforma 
placeringsriktlinjer för pensionsstiftelsen 
2012-10-10 

187 

Verkställt. I ärendet om bildande av stiftelse 
fanns det ett beslut om att föreslå styrelsen i 
stiftelsen att anta de i bilaga 3 angivna 
placeringsriktlinjerna.* 
 

Rapport rörande 
organisationsutvecklingen inom den 

Utredningen klar och redovisas i samband 
med bokslutet för 2012* 
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pedagogiska verksamheten inom Vård och 
bildning 
I samverkan med Vård och bildning utreda 
frågan om kostnader för omställning av hos 
Vård och bildning nytillkomna skolor 
2012-10-10 § 188 
Ombildande av fastighetsbolag och 
försäljning av fastigheter 
Att inför 2014 utvärdera och utveckla 
ägardirektiven till de kommunala bolagen 
2012-11-21 § 219 

Verkställs genom IVE 2014 – 17* 

 
 
Arbetsutskottets uppdrag  
Deltagande på Almedalsveckan 2013 
Förbereda och genomförande ett deltagande 
under Almedalsveckan 2013 enligt 
föredragningen 
2012-10-22 § 220 

Under verkställande. Information ges under 
processen i KSAU* 

 


