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Kommunstyrelsen 
 

Årsbokslut 2011 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna den lämnade årsredovisningen 2011 och fastställa kommunens respektive den 
sammanställda resultat- och balansräkningen för 2011 enligt bilaga 1, 
 
att reservera 70 miljoner kronor av årets resultat för att möta framtida pensionsutbetalningar 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att fastställa 2011 års resultat för nämnderna enligt bilaga 2, 
 
att fastställa utgående ackumulerat resultat per 2011-12-31 enligt bilaga 2, 
 
att fastställa de redovisade investeringarna som pågående till år 2012 enligt bilaga 3, 
 
att anmäla uppföljningen av från kommunfullmäktige under året givna uppdrag/direktiv till 
kommunfullmäktige enligt bilaga 4, 
 
att lägga uppföljningen av kommunstyrelsen under året givna uppdrag till handlingarna enligt 
bilaga 5, 
 
att anmäla uppföljningen av den interna kontrollen till kommunfullmäktige i enlighet med 
bilaga 6, 
 
att anmäla temarapport om hållbar utveckling för barn och unga till kommunfullmäktige i 
enlighet med bilaga 7, 
 
att anmäla uppföljning av översiktsplan 2010 till kommunfullmäktige enligt bilaga 8, 
 
att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2011 till kommunfullmäktige enligt bilaga 9. 
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Ärendet 
 
Bokslut för verksamhetsåret 2011 presenteras i bifogad årsredovisning. Som ett led i 
bokslutsarbetet fastställs även årets resultat respektive utgående ackumulerat resultat för nämnder 
och styrelser. 
 
Ansvarsförbindelse för den historiska pensionsskulden 
Uppsala kommun har, liksom flertalet kommuner i riket, en historisk pensionsskuld i form av en 
ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998. Enligt prognoser från KPA kommer 
Uppsalas pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen successivt att öka från årets nivå 164 
miljoner kronor för att nå en kulmen om ca 250 miljoner kronor år perioden 2020-2025. Därefter 
sjunker utbetalningarna successivt.  
 
Kommunfullmäktige har sedan 2005 beslutat om årliga reservationer för pensionsutbetalningar 
mot ansvarsförbindelsen som vid årsskiftet uppgår till 315 miljoner kronor. Av årets resultat 
föreslås ytterligare 70 miljoner kronor läggas till dessa. 
 
Pågående investeringar 
Vid årsskiftet finns pågående investeringsprojekt om motsvarande 440 miljoner kronor. Dessa 
ingår ej i kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2012. Nämndernas förteckning över 
pågående investeringar från 2011, för överföring till 2012, framgår av bilaga 2.  
 
Uppdrag och direktiv 
De uppdrag och direktiv som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen givit under året och 
därför ej redovisas i IVE 2011-2014 redovisas i särskild sammanställning i bokslutet. Kommun-
ledningskontoret följer under året upp de uppdrag och direktiv som nämnderna inte verkställt. 
 
Intern kontroll 
Uppsala kommuns interna kontroll bedöms likvärdig med genomsnittliga förhållanden i andra 
kommuner men ambitionerna måste vara högre. Ett systematiskt arbete kring intern kontroll 
krävs, där den ges tydlig organisatorisk placering och prioritet. Medvetenhet om frågor kring 
intern kontroll finns liksom teoretisk kunskap om metod och dokumentation. Ett fortsatt 
tydliggörande av ambition, dokumentation och organisatorisk placering bedöms som centralt för 
att ökad kvalitet ska bli synlig i uppföljningen. Samtliga nämnders och styrelsers interna 
kontrollplaner och uppföljningar av dessa finns i akten. 
 
Samverkansgrupp 
Information om bokslut 2011 gavs till centrala samverkansgruppen den 14 mars 2011 och den 11 
april 2011.  
 
Nämndernas verksamhetsberättelser 
Samtliga nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser till kommunstyrelsen avseende 
årsbokslutet finns i akten. 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
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BILAGA 1 
 
Bilaga 1 utgörs av årsredovisning 2011 för Uppsala kommun.  
 
 



 

 

BILAGA 2 
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BILAGA 3 
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BILAGA 4 

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv till 
uppdragsnämnder respektive styrelser 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag Uppföljning 2011 
Kommunstyrelsen  

1. KF 25 oktober 2010 § 193, om 
ansvarsfördelning med anledning av ny lag 
om brandfarliga och explosiva varor, att 
uppdra till kommunstyrelsen att se över den 
lokala ordningsstadgan i enlighet med 
föredragningen. 

 

KS: Uppdraget är verkställt. Förslaget till nya 
lokala ordningsskrifter är på remiss till den 10 mars 
2012. 

Barn- och ungdomsnämnden  

1. KF 29-30 september 2008 § 201, om 
krafttag för förbättrad folkhälsa, att ge 
barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 
utreda frågan om insatser för att identifiera 
barn och ungdomar i risk för psykisk ohälsa 
inom ramen för arbetet med det Barn- och 
ungdomspolitiska programmet. 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

BUN: KF beslut togs den 14 december 2009 om det 
Barn- och ungdomspolitiska programmet, men dess 
innehåll omfattas inte av att någon utredning ska 
göras. Dock finns ett övergripande mål i 
programmet som säger att: Alla barn och ungdomar 
i Uppsala kommun lever i en god fysisk och psykisk 
miljö.  

Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och 
ungdomar i behov av särskilt stöd togs fram i 
samarbete med landstinget och fastställdes 2009. 
Här framgår ansvarsfördelning för att identifiera 
barn och ungdomar i risk för psykisk ohälsa. 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

1. KF 25 oktober 2010 § 191, om frågor 
rörande Grafiskt Utbildningscenter AB 
(GUC), att uppdra till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden att i samråd med 
Grafiskt Utbildningscenter AB och 
Styrelsen för vård och bildning utarbeta ett 
avtal som reglerar medieprogrammets 
avveckling. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

UAN: Avtal har tecknats mellan parterna. Diarienr: 
UAN-2010-0295. 

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 
fastighetsnämnden 

 

1. KF 25 oktober 2010 § 191, om frågor 
rörande Grafiskt Utbildningscenter AB 
(GUC), att uppdra till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och 
fastighetsnämnden att utarbeta och teckna 
avtal för hanteringen av eventuella 
merkostnader som uppstår i samband med 
förhyrningen av Årsta 83:3 i enlighet med 
ärendet. 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

FSN: Uppdraget är verkställt. 
 
UAN: Fastighetskontoret har tecknat ett nytt tioårigt 
avtal med Industrihus AB avseende Årsta 83:3. 
Fastigheten ingår därmed i kommunens ordinarie 
internhyreskontrakt och inga ersättningsanspråk har 
väckts mot UAN. 
 



10 (27) 

Kulturnämnden  
1. KF 31 januari 2011 § 28, om överlåtande 

av Uppsala-Bilds fotoarkiv till stiftelsen 
Upplandsmuseet, att uppdra till 
kulturnämnden att teckna avtal med 
Stiftelsen Upplandsmuseet enligt 
kulturnämndens förslag till överlåtelseavtal, 
ärendets bilaga 1:4. 

 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

KTN: Uppdraget är verkställt. Kulturnämnden har 
tecknat avtal med Stiftelsen Upplandsmuseet den 3 
mars 2011. 
 

Fritids- och naturvårdsnämnden  
1. KF 28 februari 2011 § 52, om förslag till 

anläggning av hundrastgårdar i Uppsalas 
innerområde, att uppdra åt fritids- och 
naturvårdsnämnden att förbättra 
informationen om hundrastgårdar. 

 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

FNN: En information om hundrastgårdar och en 
karta över de hundrastgårdar som finns i Uppsala är 
utlagd på kommunens webplats. 

2. KF 26 september 2011 § 174, om att 
utveckla Gränbyparken, att uppdra till 
fritids- och naturvårdsnämnden att inom 
ramen för det pågående arbetet med 
Gränbyparken och Gränby sportfält utreda 
och konsekvensbeskriva möjligheterna att 
inrymma ett naturbad. 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 
2012 gentemot idrotts- och fritidsnämnden. 

FNN: FNN gav uppdraget till fritids- och 
naturkontoret för att utreda konsekvensen om ett 
naturbad i Gränby sportfält. Uppdraget hann ej 
utföras utan det är överfört till det nya kontoret för 
samhällsutveckling KSU inom den process som 
svarar för planeringen av det aktuella området. 
 

3. KF 31 oktober 2011 § 194, att uppdra till 
fritids- och naturvårdsnämnden att inom 
ramen för nämndens översyn av villkoren 
för jaktarrenden samt reservatsföreskrifter 
hantera frågan om jakt på lodjur. 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 
2012 gentemot idrotts- och fritidsnämnden. 

FNN: Utredningen är påbörjad men ännu inte 
avslutad. Dialog har förts med markägare och 
jaktarrendatorer i kommunens naturreservat. 
Samtliga är mycket negativa. Dialog har även förts 
med länsstyrelsens handläggare i jakt- och 
viltvårdsfrågor. 
 

Gatu- och trafiknämnden och fastighetsnämnden  
1. KF 25 augusti 2008 § 175, om minskad 

användning av naturgrus i Uppsala 
kommun, att uppdra åt Fastighetsnämnden, 
Gatu- och trafiknämnden och 
Produktionsnämnden för teknik och service 
att se över möjligheterna att minska 
användningen av naturgrus genom att ställa 
krav vid upphandling. 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i bokslut 
2012 gentemot fastighetsägarnämnden. 

GTN: Vid upphandling av vinterväghållning anges 
att enbart kross ska användas. Vid upphandling av 
andra projekt ställs för närvarande inga speciella 
krav kring användning av naturgrus. 

FSN: Uppdraget ej påbörjat. Naturgrus används i 
ytterst begränsad omfattning i nämndens 
entreprenader. 

Gatu- och trafiknämnden  
1. KF 23 februari 2009 § 54, om översyn av 

vilket behov som finns av 
trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor i Uppsala 
kommun, att uppdra till Gatu- och 
trafiknämnden att slutföra påbörjat arbete 
med åtgärdsprogram för trafiksäkerhet vid 
grundskolor och friskolor i Uppsala 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 
2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden. 

GTN: Ett utkast till rapport är upprättat men en del 
arbete kvarstår. Det kommer upp i gatu- och 
samhällsmiljönämnden våren 2012.  
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kommun i enlighet med föredragningen. 
2. KF 27 april 2009 § 104, om ansvar och 

roller gällande kollektivtrafiken, att uppdra 
till Gatu- och trafiknämnden och AB 
Uppsala Buss att i samråd med 
kommunstyrelsen utarbeta ett 
samarbetsavtal som reglerar ansvar och 
roller i enlighet med föredragningen.  
 

KLK:s kommentar: Uppdraget avslutas. 

GTN: Samarbetsavtalet har inte tecknats. Skälet är 
att den nya kollektivtrafiklagen har förändrat 
förutsättningar på vilka uppdraget grundades. Efter 
1 januari 2012 är frågan ej längre aktuell. 

3. KF 29 november 2010 § 233, att uppdra till 
gatu- och trafiknämnden att i samråd med 
polisen sätta ramar för användningen av ett 
Speakers’ Corner samt att tillsammans med 
fritids- och naturvårdsnämnden och 
kulturnämnden utse lämplig markering av 
ett Speakers’ Corner i Uppsala med 
målsättningen att platsen ska kunna 
användas från och med andra halvåret 
2011. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

GTN: Enligt beslut i nämnden ska ”Speakers 
corner” placeras på Vaksala torg. Tribunen ska 
utformas som en skrivbordslampa i corténstål. Pga 
leveranstider mm kan invigning ske först våren 
2012. 

 

4. KF 13 december 2010 § 252, att uppdra till 
gatu- och trafiknämnden att ta fram förslag 
på hur kommunen under 2011 kan införa ett 
större antal särskilda parkeringsplatser för 
miljöbilar och andra åtgärder för att 
stimulera en klimatsmart fordonspark.  
 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 
2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden. 

GTN: Nämnden avser att arbeta in uppdraget i 
uppdraget att ta fram en parkeringsstrategi. 

5. KF 28 februari 2011 § 53, om effektivare 
trafiksystem i Uppsala kommun, att uppdra 
till gatu- och trafiknämnden att under 2011-
2014 anlägga en prioriterad cykelled som 
används som pilot för bättre cykelleder i 
Uppsala kommun. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 
2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden. 

GTN: Nämnden avser att arbeta in uppdraget i 
uppdraget att ta fram en parkeringsstrategi. 
 

6. KF 28 februari 2011 § 53, om effektivare 
trafiksystem i Uppsala kommun, att uppdra 
till gatu- och trafiknämnden att genomföra 
ett skyltningsprogram för cykelvägar. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 
2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden. 

GTN: Nämnden avser att arbeta in uppdraget i 
uppdraget att ta fram en parkeringsstrategi. 

 

7. KF 28 februari 2011 § 54, om anpassning 
av Resecentrum till funktionsnedsatta och 
personer med mycket bagage, att uppdra till 
gatu- och trafiknämnden att inleda 
förhandlingar med Trafikverket om hur en 
rulltrappa invid spår 8 ska komma tillstånd. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 
2012 gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden. 

GTN: Arbetet har inletts inom ramen för 
Resecentrumprojektet. 

8. KF 28 mars 2011 § 78, om att återställa 
Hammardammen, att uppdra åt gatu- och 
trafiknämnden att ansvara för 
Hammardammen i Vattholma såväl den 
tekniska anläggningen som vattenytan. 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

GTN: Nämnden har övertagit ansvaret och utfört 
nödvändiga reparationer. 

 
Fastighetsnämnden  
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1. KF 27 oktober 2008 § 235, om ägardirektiv 
till Uppsalahem on att bygga passivhus, att 
uppdra Fastighetsnämnden och 
Uppsalahem AB att i samverkan pröva 
passivhustekniken i ett pilotprojekt. 
 

KLK:s kommentar: Ny uppföljning i augusti 2012 
gentemot fastighetsägarnämnden. 

FSN: Uppdraget ej verkställt. Ambition att 
genomföras då förutsättningar föreligger. 

2. KF 17 juni 2010 § 142, om 
ansvarsfördelning av pedagogiska lokaler, 
att uppdra till fastighetsnämnden att 
utarbeta modell för en flexiblare förhyrning 
av pedagogiska speciallokaler, samt att 
utarbeta förslag till kostnadsfördelning för 
upprustning av skolfastigheter som finns i 
bevarandeplanen. 
 

KLK:s kommentar: Den första delen av uppdraget 
är verkställd. Den andra delen följs upp i bokslut 
2012 gentemot fastighetsägarnämnden. 

Arbete med uppdraget pågår. Steg 1 
gymnastiklokaler, för flexiblare förhyrning av 
pedagogiska speciallokaler klart under 2011. 

 

3. KF 25 oktober 2010 § 191, om frågor 
rörande Grafiskt Utbildningscenter AB 
(GUC), att uppdra till fastighetsnämnden 
att efter förhandlingar teckna avtal med 
Industrihus AB för fastigheten Årsta 83:3 
(del av HUS B och HUS C) i enlighet med 
ärendet. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

FSN: Uppdraget är verkställt. 

4. KF 30 maj 2011 § 120, förvärv av aktier i 
fastighetsbolaget Studentstaden AB och 
försäljning av Uppsalahem Attika AB, att 
uppdra till fastighetsnämnden att efter 
samråd med äldrenämnden och nämnden 
för vuxna med funktionshinder förlänga 
hyresavtalen gällande servicebostäder. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

FSN: Uppdraget är verkställt 
 

5. KF 29 augusti 2011 § 147, om 
fastighetsnämndens förslag till ny 
internhyresmodell, att uppdra till 
fastighetsnämnden att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag till 
vidareutveckling av reglerna för den 
ansvarsfördelning som kommunfullmäktige 
fastställt, senast oktober 2011. 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 
2012 gentemot fastighetsägarnämnden. 

FSN: Uppdraget ej verkställt. Uppskov begärt då 
arbetet med vidareutveckling av reglerna för 
ansvarsfördelningen ingår i den strategiska 
försörjningsplaneringen som bedöms vara klar 
tidigast våren 2012. 

Byggnadsnämnden  
1. KF 29-30 september 2008 § 201, om 

krafttag för förbättrad folkhälsa, att ge 
Byggnadsnämnden uppdrag att i 
skyltprogrammet förtydliga hanteringen av 
reklamen i stadsrummet. 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 
2012 gentemot plan- och byggnadsnämnden. 

BN: Byggnadsnämnden har i mars 2011 informerats 
om att stadsbyggnadskontoret arbetar med att 
omarbeta skyltprogrammet. Arbetet pågår och 
beräknas färdigt 2012. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
1. KF 12-13 juni 2006, § 147, om förslag till 

översiktsplan för Uppsala kommun, att 
uppdra till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
att i samråd med VA- och avfallsnämnden 
och Byggnadsnämnden utarbeta en policy 

KLK:s kommentar: Ny uppföljning i bokslut 2012. 

MHN: Framtagandet av en policy är påbörjat, i 
dagsläget pågår inget arbete då styrgruppen 
tillfälligt har avbrutit projektet i avvaktan på ny 
organisation.  
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för hantering av enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar för olika situationer 
och områden i kommunen. 
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BILAGA 5 

Uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag och direktiv till 
uppdragsnämnder respektive styrelser. 
 
Kommunstyrelsens uppdrag Uppföljning 2011 
Barn- och ungdomsnämnden  
2. KS 2008-08-13 § 178, om 

utredning om förutsättningarna 
att korta kön till kommunala 
Musikskolan, att uppdra till barn- 
och ungdomsnämnden att 
undersöka möjligheter att 
förkorta köerna till kommunala 
musikskolan inom befintliga 
ekonomiska ramar, med 
bibehållande av dagens 
kvalitetsnivå och mångfald i 
instrumentundervisningen.  
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

BUN: En översyn genomförs av köregler, organisation 
och rutiner för placering av elever. En planering pågår för 
att införa ett webbaserat anmälnings-, kö- och 
placeringssystem för musikskole- och 
kulturverksamheten, vilket kommer att öka 
tillgängligheten och bidra till att korta del av kön. Ny 
pedagogik ska prövas med gruppundervisning. 

3. KS 2011-05-18 § 93, om 
uppföljning av Barn- och 
ungdomspolitiskt program för 
Uppsala kommun 2010, att 
uppdra till barn och 
ungdomsnämnden att sprida 
informationen till övriga berörda 
nämnder och bolag. 

 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 
 
BUN: Besök sker under hösten 2011 för att sprida 
information om barn- och ungdomspolitiskt arbete och ge 
återkoppling utifrån nämndernas och bolagens 
uppföljningar av det Barn- och ungdomspolitiskta 
programmet. Samtliga berörda nämnder, styrelser och 
kommunalt helägda bolag erbjuds besök. 

Kulturnämnden  
1. KS 2010-11-03 § 197, om 

återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag att 
se över möjligheten att flytta 
konstmuseet till annan mer 
ändamålsenlig lokal, att uppdra 
till kulturnämnden att fullfölja 
fullmäktiges uppdrag. 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

KTN: Kulturnämnden har fullföljt kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens uppdrag och låtit ta fram dels 
förstudien Nya rum för konsten, dels utredningen Nya 
rum för konsten. Uppdraget kommer att återrapporteras 
till kommunstyrelsen i samband med kulturnämndens 
sammanträde den 1 mars 2012. 

Gatu- och trafiknämnden  
1. KS 2006-06-14 § 155, om 

åtgärdsprogram för att klara 
miljökvalitetsnormerna för 
kvävedioxid och partiklar i 
Uppsala innerstad, att uppdra till 
Gatu- och trafiknämnden att 
inrätta miljözon för tunga fordon. 

 

KLK:s kommentar: Uppdraget är under verkställighet. 

GTN: Förslag till föreskrifter är klara men 
remisshanteringen har dragit ut på tiden. Miljözon 
kommer att kunna införas 2013.  

 

2. KS 2008-08-13 § 175, om 
cykelgarage i resecentrum, att 
uppdra åt Gatu- och 
trafiknämnden att ta fram förslag 
till utformning av ett 
avgiftssystem för cykelgaragen 
för beslut i Kommunfullmäktige. 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i bokslut 2012 
gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden. 

GTN: Har ej skett. Kommer att ske i samband med 
byggandet av cykelgaraget. Byggandet av garage kan 
påbörjas först 2012 på grund av andra pågående 
banarbeten inom planområdet. 
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3. KS 2009-04-07 § 81, om 
utvecklingsstrategi för Uppsala 
centrala åstråk från Islandsbron 
till åmynning, att uppdra åt gatu- 
och trafiknämnden att 
tillsammans med fritids- och 
naturvårdsnämnden ta fram en 
utvecklingsplan för 
hamnverksamheten i Uppsala i 
enlighet med Uppdrag 3 i 
föredragningen. 

 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 
gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden. 

GTN: Arbetet är påbörjat och bedrivs inom ramen för ett 
projekt som ser över hela åstråket mellan Islandsbron och 
Kungsängsbron. 

 

4. KS 2009-06-17 § 143, om 
avsiktsförklaring om utbyggnad 
av planskilda korsningar med 
Ostkustbanan i Uppsala, att 
uppdra till gatu- och 
trafiknämnden och 
fastighetsnämnden i samverkan 
med kommunstyrelsen att driva 
den fortsatta processen i enlighet 
med avsiktsförklaringen och 
föredragningen. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

GTN: Detaljplanearbete och projektering pågår. 

 

5. KS 2011-02-29 § 18, om 
detaljplan för väg till Skölsta, att 
uppdra till gatu- och 
trafiknämnden att utifrån sitt 
uppdrag att bevaka och utveckla 
gång- och cykelfrågorna, särskilt 
beakta gång- och cykelfrågorna 
för Skölsta. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

GTN: Representanter för nämnden har deltagit vid 
samrådsmöten i Skölsta. Kontoret har tagit fram två 
förslag på dragning av cykelled. Förhandlingar med 
markägare och Trafikverket pågår.  

 

6. KS 2011-09-07 § 142, om 
inrättande av naturreservatet 
Årike Fyris, att uppdra till gatu- 
och trafiknämnden att rapportera 
resultatet av pågående utredning 
om Flottssundsbron till 
kommunstyrelsen under 2011. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012 
gentemot gatu- och samhällsmiljönämnden. 

GTN: En slutrapport med förslag till åtgärder läggs fram 
för gatu- och samhällsmiljönämnden i mars 2012. 

Gatu- och trafiknämnden och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

 

1. KS 2009-04-29 § 105, om 
åtgärdsplan för att klara 
miljökvalitetsnormerna för 
kvävedioxid och partiklar i 
Uppsala 2009-2010, att som en 
konsekvens därav uppdra åt 
miljö- och hälsoskyddsnämnden 
och gatu- och trafiknämnden att 
genomföra åtgärdsplanen. 

 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

GTN: Åtgärdsplan finns och uppdateras kontinuerligt. 
Beslut att införa miljözon har fattats. Den kommer att 
införas 1 januari 2013.  
 
MHN: Samtliga uppdrag tilldelade miljö- och 
hälsoskyddsnämnden i åtgärdsplanen är utförda.  

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i åtgärdsprogrammet 
fått uppdraget att till våren 2009 ta fram exakta 
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beskrivningar av luftmätningar och att löpande utföra och 
utvärdera luftmätningar. Nämnden ska också tillsammans 
med gatu- och trafiknämnden löpande genomföra 
beräkningar för belastningen av innerstaden. 

 
År 2011 överskreds miljökvalitetsnormerna för partiklar 
och kväveoxider på Kungsgatan. Att dubbdäcksförbudet 
på grund av ombyggnader inte kunde gälla hela 
vinterperioden var en starkt bidragande orsak till att 
normen för partiklar överskreds. 

Fastighetsnämnden  
2. KS 2007-11-21 § 273, om 

utformningsprogram för 
Dragarbrunnsgatan upprättat av 
fastighetsägarna inom Vi i stan 
AB, att uppdra till 
Fastighetsnämnden att slutföra 
förhandlingarna om ett 
medfinansieringsavtal. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

FSN: Uppdraget är verkställt 

 

3. KS 2008-03-19 § 60, om översyn 
av internprissystemet, att uppdra 
till Fastighetsnämnden att göra en 
översyn av nuvarande 
internprissystem med förslag till 
nya hyressättningsprinciper. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

FSN: Uppdraget är verkställt 

 

4. KS 2008-03-19 § 60, om översyn 
av internprissystemet, att uppdra 
till Fastighetsnämnden att i 
samråd med Barn- och 
ungdomsnämnden, Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden och 
Produktionsnämnden för vård och 
bildning utreda och återrapportera 
en produktionsbaserad modell för 
hyressättning. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

FSN: Uppdraget är verkställt. 

5. KS 2008-09-03 § 201, om förslag 
till hanteringen av statliga 
bidragsmedel för efterbehandling 
av förorenade områden, att 
uppdra åt Fastighetsnämnden att 
utreda den fortsatta ansvarsfrågan 
för kommunens samlade 
hantering av förorenade områden 
(inklusive ärenden rörande 
statsbidrag för 
utredning/efterbehandling av 
områden där ansvariga för 
föreningarna saknas) och senast 
våren 2009 återkomma till 
Kommunstyrelsen med ett 
förslag. 

 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i augusti 2012. 

FSN: Arbete med uppdraget pågår. Fastighetsnämnden 
har åtagit sig ansvaret och anställt en person med 
kompetens på området. Ansvarsfrågan kommer med 
anledning av den nya nämndorganisationen att behöva 
omfördelas till ny nämnd under 2012. 
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6. KS 2009-04-07 § 81, om 
utvecklingsstrategi för Uppsala 
centrala åstråk från Islandsbron 
till åmynning, att uppdra åt 
Fastighetsnämnden att 
tillsammans med 
Byggnadsnämnden genomföra en 
idétävling för ny bebyggelse och 
en strandpromenad på den 
kommunala marken vid Flottsund 
i enlighet med Uppdrag 7 i 
föredragningen. 
 

KLK:s kommentar: Fastighetsnämndens ansvar har 
övergått till kommunstyrelsen. Uppdraget följs upp i 
bokslut 2012 gentemot kommunstyrelsen. 

FSN: Uppdraget delvis genomfört inom ramen för 
parallella uppdrag och ett planprogram som redogör för 
kommunens viljeinriktning.  När det gäller Flottsund och 
åmynningen kvarstår arbete med en idétävling för 
områdets utveckling. 

 

7. KS 2009-06-17 § 143, om 
avsiktsförklaring om utbyggnad 
av planskilda korsningar med 
Ostkustbanan i Uppsala, att 
uppdra till gatu- och 
trafiknämnden och 
fastighetsnämnden i samverkan 
med kommunstyrelsen att driva 
den fortsatta processen i enlighet 
med avsiktsförklaringen och 
föredragningen. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

FSN: Arbete med uppdraget(processen) pågår. 

 

8. KS 2010-04-07 § 58, om- och 
tillbyggnad av Stadshuset samt 
inhyrning av del av kvarteret 
Lokföraren, att uppdra till 
fastighetsnämnden att – med 
beaktande av föredragningen – att 
arbeta fram en slutlig plan för 
om- och tillbyggnaden av 
Stadshuset. 

 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i bokslut 2012 
gentemot fastighetsägarnämnden. 

FSN: Arbete med uppdraget pågår. 

 

9. KS 2011-02-29 § 16, om 
bussdepå i Kungsängens Gård, att 
uppdra till fastighetsnämnden att 
teckna tomträttsavtal för 
Kungsängens gård. 

KLK:s kommentar: Fastighetsnämnden bedömer att 
Kungsängens gård är av fortsatt strategisk betydelse. 

FSN: Landstinget, som huvudman för kollektivtrafiken, 
har inte redogjort för något behov av bussdepå i läget 
Kungsängens Gård.  

10. KS 2011-02-29 § 22, att uppdra 
till fastighetsnämnden att 
påskynda arbetet med införande 
av funktionshyror så att dessa 
gäller från höstterminen 2011. 

 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

FSN: Arbete med uppdraget pågår, förväntas klart under 
året. 
 

Byggnadsnämnden  
1. KS 2009-09-09 § 179, om 

samrådsredogörelse över förslag 
till fördjupad översiktsplan för 
Funbo, att uppdra till 
byggnadsnämnden att snarast ta 
fram en fördjupad översiktsplan 
för utbyggnad av Länna och 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i bokslut 2012 
gentemot plan- och byggnadsnämnden. 

BN: Arbetet är ej påbörjat.  
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Almunge. 
 
2. KS 2010-04-28 § 74, om 

belysningsstrategi för Uppsala 
kommun, att uppdra till 
byggnadsnämnden att i samarbete 
med berörda nämnder ta fram en 
”Riktlinje för belysning av 
stadsdelen Gottsunda – Valsätra”. 
 

KLK:s kommentar: Uppdraget följs upp i bokslut 2012 
gentemot plan- och byggnadsnämnden. 

BN: Arbetet är ej påbörjat. 

 

Styrelsen för vård och bildning  
1. KS 2011-04-13 § 81, om 

utvärdering av 
produktionsnämnden för 
kommunala självstyrande skolor, 
att uppdra till styrelsen för vård & 
bildning att utifrån den nya 
skollagen och därav följande 
ansvarsfördelning och med 
erfarenheter från 
försöksverksamheten med 
självstyrande skolor se över sin 
organisation av den pedagogiska 
verksamheten till en inriktning 
mot ökat självstyre för skolorna 
och senast 31 oktober 2011 
redovisa till kommunstyrelsen. 

KLK:s kommentar: Uppdraget är verkställt. 

SVB: Styrelsen för Vård & bildning beslutade 2011-04-14 
att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn och 
genomlysning av den pedagogiska verksamhetens 
organisation i enlighet med kommunstyrelsens beslut. För 
att genomföra utredningen som skulle utmynna i förslag 
till ändamålsenlig organisation av den pedagogiska 
verksamheten har en extern konsult anlitats. Uppdraget 
har fullgjorts av konsult Agneta Jörbeck, Jörhymed AB. 
Slutrapporten överlämnades till Vård & bildning den 20 
september 2011. 
 
Styrelsen för Vård & bildning beslutade 2011-10-06: 

 
 att uppdra till förvaltningen att med utgångspunkt 

från de delar avrapporten som har bäring på 
division Utbildning & lärande utarbeta en tidsatt 
plan för genomförande 2011-2012 samt i övriga 
delar återkomma med förslag till 
genomförandeplan, 

 att informera kommunstyrelsen om styrelsens 
uppdrag till förvaltningen, 

 att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, samt 
 att de delar i rapporten som behandlar frågan om 

projektet med självstyrande kommunala skolor 
(NSS) överlämnas till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

 
Vård & bildning ska under 2011 och 2012 genomföra en 
organisationsutveckling inom den pedagogiska 
verksamheten utifrån nya skollagen och därav följande 
ansvarsfördelning och med erfarenheter från 
försöksverksamhet med självstyrande skolor med 
inriktning på ökat självstyre för skolorna. Som underlag 
ska den organisationsutredning som genomförts av 
konsult Agneta Jörbeck användas. 
 
Styrelsen ska under perioden informeras genom en fast 
punkt på föredragningslistan till styrelsens sammanträden 
enligt tidplan. 
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BILAGA 6 

 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 
Handläggare 
Thomas Backlund 
 

Datum 
2012-03-22 

Diarienummer 
KSN-2011-0700 

 
 

 Kommunstyrelsen 

 
 
Intern kontroll 2011 
 
Arbetet med intern kontroll inom kommunen utgår från kommunfullmäktiges beslut 2007 om 
reglemente för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att säkerställa ändamålsenlig och 
effektiv verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar 
och förordningar. 
 
Reglementet utgår från Uppsala kommuns styrmodell med fokusering på systematisk 
uppföljning och utvärdering av de mål, uppdrag och direktiv som kommunfullmäktige gett 
nämnder, styrelser och de kommunala bolagens styrelser. Reglementet anger en miniminivå för 
intern kontroll, där varje verksamhet ska definiera de regler som krävs för att uppnå nödvändig 
nivå av styrning och kontroll.  
 
Ansvaret för den interna kontrollen vilar alltid på verksamhetens styrelse. I den kommunala 
organisationen ska därmed förstås respektive nämnd och i aktiebolagskoncernen respektive 
bolagsstyrelse. Den praktiska samordningen av arbetet delegeras normalt till 
tjänstemannaorganisationen varför genomförandet i princip kan betraktas som ett ansvar för 
respektive kontors-, förvaltnings- eller bolagsledning.  
 
Kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) och Uppsala Stadshus AB (moderbolagets 
personal) har ett samordnande ansvar för den interna kontrollen och ska bidra med tillsyn och 
utvärdering av funktionalitet och ändamålsenlighet och rapportera detta till 
kommunfullmäktige. 
 
Rapport avseende intern kontroll 
I enlighet med kommunens intern kontrollreglemente har nämnder och styrelser i kommunen 
rapporterat: 
 Analys och utvärdering av system och rutiner för intern kontroll 
 Resultat av uppföljningen av den interna kontrollen 
 Redovisning av antagen intern kontrollplan för kommande verksamhetsår. 

 
Fem nämnder har inte fastställt intern kontrollplan för 2012: gatu- och samhällsmiljönämnden, 
idrotts- och fritidsnämnden, namngivningsnämnden samt plan- och byggnadsnämnden. 
Anledningen är att dessa nämnder från årsskiftet samordnat sin verksamhet i ett gemensamt 
kontor där formerna för arbetet är under utveckling. Kontoret utarbetar för närvarande en 
gemensam intern kontrollplan för nämnderna i enlighet med det processinriktade arbetssätt 
som utvecklas för verksamheterna. 
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Ett icke obetydligt arbete har bedrivits över tid för att skapa kunskap och förståelse kring den 
dominerande modellen för arbete med intern kontroll (COSO). Samtliga verksamheters intern 
kontrollplaner präglas av modellen, men dokumentation och metodik skiljer sig åt mellan 
verksamheterna. Det kan konstateras att brister finns i dokumentationen, inte minst av 
riskanalysen där sannolikhet och konsekvens av oönskade händelser ska bedömas som 
utgångspunkt för kontrollmomenten. Variationen mellan olika nämnder är stor, från relativt 
elementära kontroller till mer komplexa och sammanvägda bedömningar av risker och 
åtgärder. Ett stort utrymme för förbättring finns emellertid, en minsta gemensam ambition och 
standard ska uppnås av samtliga nämnder. 
 
Under en följd av år har kommunrevisionen uttalat behovet av ett mer strukturerat arbete med 
den interna kontrollen. Så även i granskningen av arbetet under 2011. Kommunlednings-
kontoret delar denna bedömning och avser att intensifiera arbetet kring intern kontroll.  
 
Arbetet framåt 
Den samordnande funktionen på kommunledningskontoret ska bli mer aktiv. Under 2011 har 
en gemensam repetitionsutbildning genomförts i COSO-modellen. Utbildningen riktade sig 
mot ekonomer i verksamheten och skapade en gemensam referens för arbetet. En målsättning 
bör vara att i högre utsträckning än idag nå även andra grupper än ekonomer, för att få större 
genomslag och för att belysa den interna kontrollen som en integrerad del av styrningen av all 
verksamhet.  
 
Ett utvecklingsarbete kring uppföljning av inriktningsmål, effektmål och indikatorer bör 
genomföras för att säkerställa att kommunen gör rätt saker, mäter och drar slutsatser av 
uppnådda effekter. En större säkerhet i uppföljningen kan uppnås genom utveckling av ett 
stödsystem för ändamålet. Flera mer eller mindre standardiserade system finns och används av 
andra kommuner.  
 
En gemensam intern kontrollplan för redovisningsprocessen och tillhörande rutiner i 
ekonomisystemet formulerades inför 2011. Vissa framsteg kan noteras och arbetet med att 
uppfylla de krav som ställdes upp i planen fortsätter.  
 
Möjlighet att utveckla funktioner på exempelvis intranätet som stödjer arbetet i verksamheten 
bör övervägas. Syftet med dessa är att skapa effektivare kommunikation och samordning av 
frågor kring intern kontroll. 
 
Fördelar av att redovisa den interna kontrollen med brutet kalenderår bör övervägas, det vill 
säga att inte rapportera den interna kontrollen samtidigt som kalenderårsbunden rapporteringen 
av verksamhet och ekonomi. Fördelen kan vara ett ökat fokus på den interna kontrollen som en 
självständig och central del i styrningen av verksamheten. 
 
Under 2012 har revisionen ett ökat fokus på arbete med intern kontroll där framförallt mutor, 
jäv och bestickning uppmärksammas. Ansträngningarna bör samordnas med revisionens för att 
uppnå så stora synergier som möjligt.  
 
En funktion för hantering av eventuella misstankar om mutor, jäv och bestickning är under 
utarbetande. Funktionen ska bestå av en grupp medarbetare med kompletterande kompetenser 
som med kort varsel ska kunna representera kommunen vid utredningsbehov. 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis konstateras ett behov av ökade insatser vad avser dokumentation, 
utvärdering och uppföljning av den interna kontrollen inom Uppsala kommun. Den interna 
kontrollen måste kontinuerligt stärkas till önskvärd nivå. 
 
Nämndernas och styrelsernas rapportering 
Nämndernas och styrelsernas rapportering om intern kontroll 2011 och intern kontrollplaner 
för 2012 finns i särskild pärm knuten till detta ärende. I pärmen redovisas även de helägda 
aktiebolagens dokumentation. 
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BILAGA 7 
 
 
Bilaga 7 utgörs av temarapport om hållbar utveckling för barn och unga.  
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BILAGA 8 
 

 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 
Handläggare 
Carlén Göran 
 

Datum 
2012-03-22 

Diarienummer 
KSN-2011-0700 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Uppföljning av uppdrag och aktiviteter efter översiktsplan 2010 
 
Kommunfullmäktige antog den kommuntäckande översiktsplanen 17 juni 2010. I samband 
med antagandet gav fullmäktige också uppdrag om programutredningar mm för vissa av de 
utpekade utvecklingsområdena. I samband med beredningen av detta ärende gav även 
kommunstyrelsen uppdrag om särskilda övergripande utredningar och utveckling av 
planeringsverktyg. Samtliga dessa uppdrag finns redovisade i kommunfullmäktiges protokoll 
(§ 141, 2010). 
 
Vid sidan av dessa regelrätta uppdrag förutsattes nämnderna också att arbeta vidare särskilt 
med de övriga aktiviteter som redovisas i översiktsplanens genomförandekapitel och som 
återfinns i tonplattor med rubriken ”Kommunen ska aktivt arbeta med” i kapitlen 3 och 4. 
Dessa aktiviteter ansågs ligga i linje med skilda nämnders ansvar enligt reglementet och 
tarvade därför inga särskilda uppdrag utöver beslutet att anta översiktsplanen. 
 
Det har nu gått drygt halvtannat år sedan översiktsplanen antogs och det är därför tid att ge en 
samlad bild av läget för uppdrag och andra aktiviteter. På efterföljande sidor finns 
lägesrapproter för uppdragen och aktiviteterna sammanställda. Sammanställningen utgår från 
nämndernas rapportering, kompletterat med kommunledningskontorets egna bedömningar. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med såväl formella uppdrag som med de övriga 
aktiviteter som lyfts fram i ÖP:n fortgår i stort sett enligt intentionerna (eller har korrigerats 
genom senare beslut). 
 
För kommande år utökas uppföljningen till att också omfatta hur översiktsplanen fungerar i sin 
roll som vägledning för efterföljande planering. 
 
För fylligare beskrivning av uppdrag och aktiviteter hänvisas till Översiktsplan 2010, kapitel 6 
”genomförande” (s 105-110) . Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut återfinns i 
bilaga 8 (s 135-140). Översiktsplanen finns på: 
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--
planering/Oversiktsplanering/Oversiktsplan-2010/  
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1. NÄMNDUPPDRAG MM            
Aktivitet Tidsram Huvud

ansvar 
Lägesrapport 
 

Utvecklingsområden och tematiska tillägg mm (uppdrag från kommunfullmäktige) 
Stomlinjestråken 2012 KS Arbetet pågår 
Nordvästra staden (del av, 
enligt IVE 2012-2015) 

2012 (FSN) Dp-uppdrag finns avseende stadsnära golf och rekreation i 
Stabby. Initiala diskussioner om kapacitetsförutsättningar 
gällande VA beroende på den möjliga 
bostadsutvecklingens omfattning samt 
verksamhetsområdets kommande innehåll. Sammanhållet 
programuppdrag för nu aktuella delar bedöms för 
närvarande inte nödvändigt. 

Tycho Hedéns väg (delen 
Gnista-Fålhagsleden) 

2013 BN Utredningen klar men ej slutredovisad. 
Genomförandestrategi diskuteras.  

Länna och Almunge 2013 BN Arbetet har ej påbörjats. Beräknas komma igång 2012. 
Dag Hammarsköldsstråket 
(tidigarelagt enl IVE 
2012-2015) 

(2014) (BN) 
 

Arbetet påbörjas 2012. Nytt programuppdrag har givits av 
KS till KLK. 

Tycho Hedéns väg (delen 
Fålhagsleden – norra 
änden, start 2012-2015 enl 
IVE) 

 BN Arbetet har inte påbörjats 

Vänge (start 2012-2015 2014 BN Arbetet har inte påbörjats 
Jälla 2014 BN Arbetet har inte påbörjats 
Björklinge 2015 BN Arbetet har inte påbörjats 
Sydöstra stadsdelarna 2018 BN Arbetet har inte påbörjats 
Vindkraft (tematiskt 
tillägg) 

2011 KS Utställning påbörjad 2011. Antagandeprövning beräknas 
ske under 2012 

    

Utredningar och utvecklingsarbeten (uppdrag från kommunstyrelsen) 
3D- & 4D-
stadsmodellering 

Ej tidssatt BN Projektet pågår och beräknas bli färdigt 2012. 

Utveckla klimat- och 
hållbarhetsprogram för 
bebyggelseplaneringen 
mm 

2011 (FSN) Arbetet pågår. Inom ramen för Östra Sala backe utformas 
ett kvalitets- och hållbarhetskontrakt som bilaga till 
markanvisnings-avtalen i etapp ett som kommer att tjäna 
som grund för riktlinjer med avseende på hållbarhetsfrågor 
i planering och genomförandeprocessen. Överfört till KS 
genom organisationsförändringen 2012 

System för att säkra 
utrymme för 
serviceförsörjning 

2011 FSN Uppdraget är slutfört. Processen klargjord i samband med 
bland annat den genomförda organisationsförändringen 
2012 

Utveckling/användning av 
verktyg för strategisk 
planering kring 
lokalförsörjning 

Ej tidssatt (FSN) Arbetet pågår. Översyn av tidigare system och uppgifter 
genomfört under hösten 2011 i samråd med IT-strateger på 
KLK. Uppdraget överfört till FHN genom 
organisationsförändringen 2012 

Masshanteringsstrategi 2013 FSN Arbetet har inte påbörjats. 
Parkeringsstrategi 2012 (IVE) GTN Arbetet är påbörjat. 
Pendlar-/ 
infartsparkeringar mm 

2011 GTN Ingår i arbetet med parkeringsstrategi, se ovan. 

Trafikprognos- och 
konsekvensmodell 

Ej tidssatt GTN Arbetet pågår i samarbete med KLK 

Kulturmiljöprogram 2013 KTN Arbetet pågår  
Dagvattenstrategi 2012 UVAB Pågår, rapporteras under 2012 
Höja investeringar & drift 
på parkmark, 
finansieringsformer 

2011 KS Uppdraget är slutfört. Investeringsnivån har höjts från 10 
Mkr 2010 till 15 Mkr (2011) samt nu 17 Mkr per år 2012 
och framåt). Driftanslaget höjdes med 1 Mkr från 2011 och 
med ytterligare 0,5 Mkr från och med 2012. 
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NÄMNDUPPDRAG MM, forts 
 

Aktivitet Tidsram Huvud
ansvar 

Lägesrapport 
 

Övergripande 
kollektivtrafikutveckling 

2012 KS Arbetet pågår.  

Effektivare varudistri-
bution, forts på tidigare 
projekt 

2012 KS Arbetet har startat 

Proaktiv uppföljning 
stadsdelar mm 

Löpande KS Kommunledningskontoret följer utvecklingen i stadsdelar, 
tätorter och på landsbygden. Åtgärdsförslag tas fram när så 
behövs. Samlad redovisning i den uppföljning som föregår 
aktualitetsförklaring/revidering av ÖP. 

 
 

2. INFORMELLA UPPDRAG, dvs aktiviteter som nämns i ÖP2010, genomförandeavsnittet, 
och som ligger inom respektive nämnds ansvar enligt reglementet. Ej tidsatt. 
Aktivitet Ansvar Lägesrapport 

 
Gottsunda (Pågående programarbete 
som ska slutföras, enligt ÖP2010) 

BN Planläggning kring Gottsunda Centrum mm är slutförd. Övriga 
strukturstudier kan initieras genom stadsdelsarbetet i Gottsunda 

Boländerna (pågående 
programarbete som ska slutföras 

BN Program godkänt i BN och överlämnat till KS 

Avgränsa kulturmiljökorridor längs 
Lännabanan – forts i Länna-
Almunge FÖP 

BN Arbetet ska genomföras i samband med fördjupad översiktsplan 
för Länna och Almunge.  

Ständig markberedskap för 3 års 
stadsutveckling + långsiktig buffert 
för markbyten, 
verksamhetsetablering, infra 

FSN Kontinuerlig bevakning och dialog med markägare i långsiktigt 
strategiska lägen inom ramen för utpekade utvecklingsstråk och 
områden i ÖP. Markförvärvsstrategi ska arbetas fram för beslut 
i KS. Överfört till KS genom organisationsförändringen 2012 

Frigöra utrymme för 
stadsutveckling i redan bebyggda 
miljöer - aktörsdialoger 

FSN Ett särskilt fokus på områden längs utpekade stadsstråk och 
stomlinjestråk för att utreda förutsättningarna att tillskapa 
värdefulla exploateringsytor och bidra till stadsutvecklingen. 
Råbyvägen är ett exempel och det kommande programarbetet 
för Dag Hammarskjöldstråket. Överfört till KS genom 
organisationsförändringen 2012 

Rutin för grova 
exploateringskalkyler i tidiga 
skeden för utvecklingsområden  

FSN Ännu inte implementerat. Inledande arbete under 2012. 
Överfört till KS genom organisationsförändringen 2012 

Cykelstrategi (även IVE, start 2012) GTN Påbörjad, slutförs 2012. 
Utredning trafiklänk Ultuna-
Nåntuna (även del  i 
åstråksuppdragen) 

GTN Utredningen överlämnad till KS som givit KLK uppdrag om 
FÖP-arbete för en trafikförbindelse 

Sydvästlänkens förläggning – eller 
alternativa lösningar 

GTN Inget arbete pågår. 

Högre park- och platskvaliteter FNN, 
GTN 

2011 tillfördes parkverksamheten 1 Mkr extra för 
”parkstandard”. Samtidigt har tillkommit skötselkostnader för 
nya ytor, t ex de stora ytor som tillförts öster om Årsta i 
samband med nya E4:an. Kvalitetshöjningseffekten är därför 
begränsad. 

Nya parker FNN Det tillkommer, inom de närmaste åren, flera nya parker i 
samband med exploateringsprojekt. Som exempel kan nämnas 
Gjuteriparken i Kv. Cementgjuteriet, en ny stadsdelspark i 
Vaksala Lunda samt en ny park i Kungsängen. 
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INFORMELLA UPPDRAG forts 
 

Aktivitet Ansvar Lägesrapport 
 

Parkstråk i öster med kopplingar till 
vedyxa/örlösan 

FNN FNN har tagit fram en vision för östra stadsrandsstråket där 
man har en möjlighet att skapa ett sammanhängande grönstråk 
från Slavsta i söder till Gamala Uppsala och vidare ut till 
Storvad i norr. I samband med exploateringen av Östra 
Salabacke kommer delarna av stadsrandsstråket utanför Årsta 
att utvecklas. Kopplingar ut till skogsområdena finns på vissa 
håll, vissa behöver utvecklas/förbättras. 

Utveckla strandstråk & friluftsbad FNN Flera friluftsbad, bl.a  i Storvreta, Gamla Uppsala och Länna, 
har byggts ut och förbättrats under 2010-11. Vissa strandstråk 
har röjts och gallrats i Åriket och längs Mälarstranden.  

Förbättrade samband inom gröna 
länkar och kilar, bättre gc-
kopplingar till park, fritid, natur 

FNN Hittills inga åtgärder. From 2012 har driftsbudgeten för 
naturvård förstärkts med 3 Mkr för att öka tillgänglighet och 
information, främst i Årike Fyris 

 
Gröna utredningsområdena Örlösan, 
Vedyxa, Hässelby – 
friluftsplanering mm 

FNN Utredningar ännu ej påbörjade. Det handlar om att på lång sikt 
säkerställa tillgången på friluftsmark för den växande staden. 

Lokalisering kompletterande 
avloppsreningsverk 

UVAB För närvarande inte aktuellt. Nuvarande reningsverks kapacitet 
beräknas räcka till 2030 

Utveckla Linnés historiska landskap 
till en resurs för lokal och regional 
utveckling 

KS Kommunen deltar i arbetet tillsammans andra aktörer. Det 
inkluderar arbetet med världsarvsansökan om uppkomsten av 
den systematiska biologin. Utveckling av Linnéstigar pågår. 
Reservatsbildning av årike fyris pågår 

Översyn av riksintressen för 
kulturmiljövården 

KS Avvaktar länsstyrelsens eget arbete med sådan översyn, som 
påbörjades 2011. Kommunen har deltagit i projektmöten kring 
LS översyn 

Precisera riksintresset för civil 
luftfart 

KS Avvaktar regeringsbeslut angående tillståndsansökan för utökad 
civil flygverksamhet vid Uppsala flygplats 

Hållbart resande/mobility 
management 

KS Systematiskt arbete påbörjat. Pilotprojekt i Östra Salabacke och 
ev ytterligare något utvecklingsområde. Deltagande i 
energimyndighetens projekt ”uthållig kommun”. 

Förutsättningar för storskalig 
verksamhetsetablering – behov av 
markreservat 

KS Ingen systematisk aktivitet påbörjad. Väntas bli klart till 2013 

Minska antalet kraftledningsstråk KS Tas kontinuerligt upp i remissyttranden och överläggningar 
med främst svenska kraftnät 

Uppföljningssystem ÖP2010 KS Utvecklas vidare inför aktualitetsförklaring/revidering. 
Tillsvidare görs denna enkla årliga uppföljning i förhållande till 
uppdrag/aktiviteter.  Miljö-/hälsotillståndets utveckling bevakas 
i hållbarhetsbokslutet. 2013 belyses också ÖP:s funktion som 
vägledning för efterföljande planering och ärendehantering 
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BILAGA 9 
 
Bilaga 9 utgörs av årsredovisning 2011 för Uppsala Stadshus AB (koncernen).  
 
 












































































































































































































































































































































































































































