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Kommunstyrelsen

Redovisning 2 för 2011 av uppdrag till kommunledningskontoret
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisningen
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlade den 9 mars 2011 (§ 47) kontorets första rapport för 2011 av
genomförandet av uppdrag kontoret fått av kommunstyrelsen och av arbetsutskottet.
Rapporten omfattade uppdrag givna till och med år 2010.
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 till och med kommunstyrelsens sammanträde den 18 april och arbetsutskottets
sammanträde den 26 april 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 delårsprognosen per augusti 2011
Kenneth Holmstedt
stadsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 – 727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
C:\Documents and Settings\benny\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\OLK3B\KSN-2011-0341 missiv.doc

2 (5)

Bilaga

UPPDRAG GIVNA 2009
Kommunstyrelsens uppdrag
Ärende/uppdrag
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
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

Rapport
I föredragningen angavs att ett förslag till
skyltprogram skulle tas fram. Arbetet
synkroniseras med den grafiska profilen. För
informationsskyltar testas under våren en
modell bl a med handikapporganisationerna.

Trafikverket har ännu ej fattat beslut om
pilotbana.
Lägesrapport given till samhällsbyggnadsUtskottet den 23 maj. Ny lägesrapport i
September.
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UPPDRAG GIVNA 2010
Kommunstyrelsens uppdrag
Ärende/uppdrag
Ansökan om bidrag till träningshall för
bandy i Gränby
(Följduppdrag till KLK i KF-ärende)
Att i samverkan med fritids- och
naturkontoret göra en fördjupad analys vad
gäller de ekonomiska konsekvenserna för
år 2010
2010-03-03 (§ 36)
Temporärt köpt av aktier i Grafiskt
utbildningscentrum AB
Genomföra förvärv av 50 aktier i GUC
från Embrink design AB och 100 aktier
från Björn Claesson till nominellt värde av
100 kr per aktie, samt
I samråd med GUC identifiera nya köpare
av de förvärvade aktierna’
2010-04-28 (§ 77)
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)
Ansökan om statligt stöd för
energieffektivisering
Leda och koordinera arbetet för att
säkerställa kommunens åtagande enligt
avtalet
2010-05-19 (§ 105)
Frågor rörande Grafiskt
utbildningscentrum AB
Samordna samtliga aktörers arbete för att
verkställa besluten i ärendet, samt att med
anledning av den nya
gymnasielagstiftningen utreda
konsekvenserna för Uppsala kommun som
majoritetsägare av Grafiskt

Rapport
Åtgärderna genomfördes senare än beräknat
varför inga ekonomiska konsekvenser uppstod
under år 2010. Konsekvenserna för 2011 och
framåt följs upp enligt andra beslut i ärendet.*

Förvärven verkställda. Arbete pågår med att
identifiera köpare.
Uppdraget inaktuellt då kommunfullmäktige 30
maj beslutat att kommunen ska förvärva
samtliga aktier i GUC*

Arbete pågår. I ärendet till kommunstyrelsen
redovisades ett underlag som visar på olika
behov som måste mötas för att skapa en
långsiktig lösning.
Avrapportering under hösten.

Arbete pågår. Statsbidrag är beviljat. Arbetet
redovisades i KSAU 9 maj

Arbete pågår.
Kommunfullmäktige har den 30 maj beslutat
att kommunen ska förvärva samtliga aktier i
GUC
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utbildningscentrum AB
2010-10-06 (§ 181)

Arbetsutskottets uppdrag
Ansökan om att arrangera den
nationella konferensen Offentliga
rummet 2012
Samordna det lokala arrangemanget
2010-05-17 (§ 119)

Arbetet påbörjat. Besluts togs den 26 maj 2011
att utse Uppsala kommun som arrangör av
offentliga rummet 2012.

UPPDRAG GIVNA 2011
Kommunstyrelsens uppdrag
Ärende/uppdrag
Verksamhetsstöd till
företagsinkubatorn Uppsala Innovation
Centre AB (UIC) 2011-13
Överväga kompletteringar i samband med
beslut om budget för 2011
2011-01-12 (§ 5)
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)
Uppdrag om tätorterna utomhusscener
I samarbete med berörda kontor utarbeta
ett förslag till hur tätortens utomhusscener
ska drivas i den kommunala
organisationen.
2011-02-09 (§ 27)

Rapport
Verkställt i beslut om KS budget *

Frågan tas upp efter sommaren i anslutning till
nästa kostnadsredovisning

Arbete pågår. Påverkas av den nya samhällsByggnadsorganisationen
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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)
Kommunrevisionen: Granskning av
enheten för näringsliv och marknad
Utarbeta riktlinjer för handläggning av
frågor rörande medfinansiering
2011-02-09 (§ 34)
Handlingsplan för intern kontroll 2011
Se över frågeställning om internkontroll av
mail
2011-03-09 (§ 46)
Förslag till minoritetspolicy för Uppsala
kommun
Implementera policyn i övriga
kommunkoncernen
2011-04-13 (§ 69)
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)
Ärenden finansierade inom återstående
medel från kompletterande beslut om
ekonomi 2011
Se över ansvarsfördelningen för Sävja
kulturcentrum och liknande verksamheter
2011-04-13 (§ 82)

Arbetet pågår

Förslag för remiss redovisa för arbetsutskottet
under juni månad

Verkställt. Punkt om internkontroll av mail är
införd i planen*

Arbete pågår

Arbetet drivs av GTN. KLK lämnar en
redovisning under hösten.

Påbörjas efter sommaren

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

Rapport
Rådet har lämnat en handlingsplan för år 2011
samt nya föreskrifter.
Efter kommunstyrelsens beslut 18 maj att lägga
handlingsplanen till handlingarna är det klart
att uppdraget kvarstår.

