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 Kommunstyrelsen 

 

 
 
Redovisning 1 för 2012 av uppdrag till kommunledningskontoret  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna redovisningen 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen behandlade den 9 november 2011 (§ 181) kontorets tredje rapport för 2011 
av genomförandet av uppdrag kontoret fått av kommunstyrelsen och av arbetsutskottet. 
Rapporten omfattade uppdrag givna av kommunstyrelsen till och med den 10 augusti  2011 
och av arbetsutskottet till och med den 5 september 2011. 
 
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 2011.  
 
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 prognosen per april 2012. 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt  
stadsdirektör 
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Bilaga 
 

 

UPPDRAG GIVNA 2009 
Kommunstyrelsens uppdrag  
 
Ärende/uppdrag Rapport 
Motion (V) om ansvaret för skyltning av 
och information om park-, torg- och 
gatunamn 
I samarbete med berörda kontor lämna 
förslag till KS i enlighet med 
föredragningen 
2009-03-04 § 46 

Uppdraget har redovisats och godkänts av 
kommunstyrelsen den 8 februari 2012* 

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 

Förslag om dragning via akademiska sjukhuset 
till BMC är framtaget. Kontakter med  
landstinget och andra berörda fastighetsägare 
om medfinansiering är initierade.  
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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) 

Avstämning skett i december med berörda 
kontor. Frågan likställs med andra 
fritids/kulturanläggningar som behöver ses över 
inom KSU. Kulturnämndens pågående arbete 
med kulturmiljöprogram är av betydelse för 
ställningstagande.  
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UPPDRAG GIVNA 2011 
Kommunstyrelsens uppdrag  
Ärende/uppdrag Rapport 
Uppsala resecentrum, avstämning och 
slutkostnadsprognos per 2010-07-31 
Remittera Erik Pellings förslag (att i 
samråd med de ingående parterna och i 
syfte att dra lärdomar inför framtiden 
initiera en oberoende utvärdering av 
Resecentrumprojektet med avseende på 
tillgänglighet, funktion, kostnad och 
samverkan) till arbetsutskottet för 
framtagande av plan för återkoppling till 
projektet 
2011-02-09 (§ 15) 

De tre parter som arbetat met att genomföra 
projektet, Jernhusen, Trafikverket och Uppsala 
kommun, gör våren 2012 en gemensam 
utvärdering. Den fokuserar på ekonomi, 
utformning/tillgänglighet samt erfarenheter att 
genomföra ett stort, långt och komplext projekt 

Uppdrag om tätorternas utomhusscener 
I samarbete med berörda kontor utarbeta 
ett förslag till hur tätortens utomhusscener 
ska drivas i den kommunala 
organisationen. 
2011-02-09 (§ 27) 

Rapport avges till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 12  mars  med förslag till 
beslut* 

Förslag om ansökan att bli en Fairtrade 
city 
Inventera aktiviteter som görs för att 
stimulera etiskt handlande och föreslå 
åtgärder för att utveckla arbetet 
2011-02-09 (§ 29) 

Insamling av material för inventering är 
påbörjad 
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Förslag till minoritetspolicy för Uppsala 
kommun 
Implementera policyn i övriga 
kommunkoncernen 
2011-04-13 (§ 69) 

Arbete beräknas pågå under 2012 

Genomförande av åtgärdsplan för luft 
2011 
Redovisa prioriteringsordning för vilka 
åtgärder i åtgärdsprogrammet som ska 
genomföras samt en tidsplan för dessa 
2011-04-13 (§ 72) 

Arbetet drivs av kontoret för 
samhällsutveckling och miljökontoret. E n 
särskild redovisning till styrgruppen för 
samhällsbyggnadsfrågor förbereds. 

Ärenden finansierade inom återstående 
medel från kompletterande beslut om 
ekonomi 2011  
Se över ansvarsfördelningen för Sävja 
kulturcentrum och liknande verksamheter 
2011-04-13 (§ 82) 

I ärendet fanns en ansvarsfördelning mellan 
nämnderna efter vilken medlen fördelades. Det 
fortsatta genomförandet sker i samverkan 
mellan berörda nämnder och något initiativ från 
kommunstyrelsen bedöms för närvarande inte 
nödvändigt. Kommunledningskontoret följer 
frågan. * 

Förvärvande av samtliga aktier i GUC 
Utreda framtida möjligheter för Grafiskt 
utbildningscenter AB under förutsättning 
att Uppsala kommun äger minst 90 
procent av aktieposterna i bolaget 
2011-05-18 (§ 91) 

Arbetet pågår, och Uppsala kommun äger per 1 
februari 92,2 procent av aktierna. Utredning 
pågår för att säkerställa att verksamheten i 
GUC kan fortgå 
 

Motion (S) om kunskapsbaserad 
ungdomspolitik 
Undersöka förutsättningarna för att i 
samverkan med landstinget komplettera 
landstingets ungdomsenkät Liv och hälsa 
med frågeställningar från LUPP (Lokal 
Uppföljning av UngdomsPolitiken) 
2011-05-18 (§ 101) 

Förutsättningarna har klargjorts. Med 
landstinget och regionförbundet pågår 
utvecklingsarbete av frågeställningar som kan 
tillföras landstingets enkät. 

Ny internhyresmodell 
Ytterligare utreda destineringen av 
kommunfullmäktiges särskilda tillskott 
2011-08-10 (§ 135) 

Kommunfullmäktige beslutade i december 
2011 att medlen skulle tillföras 
fastighetsägarnämnden* 

Inrättande av naturreservat Årike Fyris 
- Organisera överläggningar med SLU och 
landstinget om alternativa möjligheter till 
att införliva dess aktuella marker i det 
tänkta reservatet samt länsstyrelsen om  
hanteringen av landskapsbildsskyddet och 
kopplingen till världsarvarbetet, enligt 
föredragningen 

Arbete pågår, beräknas vara klart under 2012 
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- påbörja arbetet med fördjupad 
översiktplan  för en ny trafiklänk över ån i 
höjd med Ulltuna/Sunnersta enligt 
föredragningen 
2011-09-07 (§ 142) 
Deltagande i Uthållig kommun, etapp 3 
åren 2011-13 
Samordna kommunens arbete med 
Uthållig kommun 
2011-09-07 (§ 146) 

Pågår. Löpande arbete* 

 
 
Arbetsutskottets uppdrag  
Ärende/uppdrag Rapport 
Utvärdering av folkhälsorådets roll och 
arbetssätt 2006-2010 
Se över folkhälsorådets arbete 
2011-03-21 (§ 52) 

Kommunstyrelsen har godkänt en 
handlingsplan för år 2011 samt nya föreskrifter. 
Kommunledningskontoret redovisar översyn av 
samtliga råd senast 31 maj. * 
 

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 

Deltagande på Almedalsveckan 
Förbereda och genomgöra ett deltagande 
under Almedalsveckan 2012 enligt 
ärendets föredragning 
2011-10-17 (§190) 

Arbete pågår enligt uppdrag 

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) 

Några centrala lönekollektivavtal för 2012 är 
inte tecknade. Den lokala löneöversynen kan 
inte genomföras och slutföras förrän det  
centrala avtalet är klart. 
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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 

Arbete pågår och redovisas under våren 
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